


 رابخا

 رييس
 4 4 هب هو ب
 بسم

 شر.مهو دداپ ندربات سعع نیرخآ
 جور نا رت تحشوخ

 و ( رواپ ن دوویلاد رد
 -تهعشوخ ار ( نیتس را ادایل ) شرع

 یم ی ودنیا !ربژ دنمان
 دن اهدرک جاودزا هاب هک

 جو نی رم
 سدنج رفل

 رب یعازن ودن ] نیب هک هدیدن یسک نونک ات و

 موسراب یارب ادنیل شیب یتدم هدواب

 و دروآدو-و روابنوریات تپجیک دوک

 هرک كي ار یلوشانز هتشر قیرطنید-ب

 ۰ اد رگید

 رد یزاب یارب هتشذگ هتفه(دا نا 7)

 یرفستساوخیم (سوبهایس هیلاوش) ما ف
 اد شیاپ هکیعقوم اما دیامتب ناتسلگن اب

 زسیل نابکان ۰ دراذگ یتشک یاههلپ یور
 دید برط شتسار یاب كزوقو هدروخ
 تحارتساهامودوا یارب ناکش زب هکیروطعب
 ۰ ۰ ام|دنتشون

 هک درک شفک كي رد ار (۱شی اب كي

 دیشخب ) شیاپود دلنل[ ۰

۹ 
 یلطعم نودبو مرب ناتسلگن اب دیاب ًامشح

 ی اپمک و دون یاهراچ ! منک یزاب ملیفرد
 دشرورجم دوخ یلطاب لیم مغدیلع ایبملک
 ار زالوب و بوبحم هشپ رثه نیا فرح

 دراذگن تمز

 یمیدقرایود
 ترب وزش هدزابتعاس لبقژور هد

 ناروتسر زا (وبماک وم) هفاک دداوروایأت
 هکیعتومو دیدرک دوویلاه فورعم یأه
 ابناهکان درکیم روبع اه زیمیالزاتشاد
 ورب وردوخقب اس رسمه ( كي ون اتسااراب راب)

 نم امتح هک دن درک لایخ همه .۰..و دش

 تربور اما دش دهاو:ابرب یلادجو دنآ
 رد یتدمو تفرولج یدسن وخاب روایات
 درک تیحص شقاس نزاب تعاسكي دودح

 ۲ هحفص

 هتدح زا نامشچ لب اقمردو

 سبحیا» سن وهد«آ نوری

 نادوتسرزا , ؛راض > هدش

 سر ۰ مد رم و جرات ط رس تاشب ۵ دشح راخ

 مهزاب دراد لابخ هک دنتفک
 ؛ دنک یتشآ (ارابراب) |

 ؟ دن ادیم یسک هچ یتسار

 . تسا ملاعاادج

 : سانسی>

 ( واراک .د ندوبا )

 یاکب رمآ هبدوخ ربخا رفسرد

 مار او ین اوت هشدب رته یبواج

 ها رمه « نویما" سول راک
 شیامملیف رد ات ددوآدوخ

 نیالثماما دنک تک رشوااب

 هب دوز یلیخ دوویلاه یاوهو بآ «
 ندووب۱۰۰.ا ری زدمآ راک زاس سول راک جا زم
 رارق ورتمیتاپمک اب و درک اهر اروا راک ءد

 و-ل راک ود نوویاالاح
 یارباروا دناوت یمن یتح دن زیم یردرهب

 ۱ دنک شرت هدش هک مهملبف كي

 1 کس
 كراپ رد« كيلاکیت ورو» لبق هتفههس

 ناهکان. دوب ندز مدت لوفشم كروبویت
 وایاپو .یهج نوریب اهفلع یالذا یکس
 اکین ورو دایرفو دادرنارد .تفرک زاک ار
 ار 4 تبب رتیب کس وهدش ممج مدرم

 -نیورم و اقافتا ۰ دندز یلصفم كنک
 دوب مدرم تب زین ریهش نادرک راک یورو

 هکدمآ شدایب دید ار اکیورو نوچد

 ! تسیلیوط داد

 و تسا هدوب یفورعم هراتس یو یزور

 رارقو درک مادختسا اروا زاب هجیتن رد
 ..دهدتک رش یملیف رد اروا یدوزب تسا

 یهگ

 تك 9 ۲ ۱

 ناگ دنسبون یادوشرظن رب ر
 ژاساپ - یرپچونمناب ایخ : هرادالحم

 موس بوکشا - لعل
 نیدرورف ۱۸ هبنشراپچ - مراهچهراش
 یاهزور رایکی هتنه ود ردالف ۳
 هن ایلاسكارتشا - دوشیم رشتنم هبنشراپچ

 لایرد ۰
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 ارب نوا رام ۰ یک یناد ۰ دلنلآ ؛ناوت

 نالوضن هک (یشوالکیام)رسه (ویام
 و دیئاز یکدوک ۰ تسا میقع دنتفگ
 ااهرد هشیمه هک یضیقن ردط تامیاش

 ۱ اما دیشخب همتاخ تساپنابز درو
 همت رب رفن ودنی ارس زا تسد لوضف مدرم
 دن اهدرک زاغآ یاهزات همق داب نیاو

 او هدوب میقع (یش وا لکیام) دی وک
 :] دوجوب ناگیاسمه « رزات» رثادد

 :.!یتک ازن یب مدرمهچ اعقاو

 كچوک ربخدنج
 ۱ هک « لواب كيد » ۰

 .د مارد یاپلر طقن دعب هب ۷
 و مانب یلاکیزومملیف رد العف درکیم
 دداد ار لوا لر «دییاوخ اجنیا
 مه قباس لثم ۰ دوشیم هتفک هک
 . دناوخیم زاوآ بوخمه و دصت ریم

 «لانشان رتنیا» یویدوتسا ۰
 لاسروین و,یناپیک اب دوب لاسدنچ
 اپیکاپ شدادرارت نوچ ۰ درکیم
 ب یاهزات دادرارق هدیسر نایاب
 نیاد ریمراظتنا .تساهتس ایبملک

 : ایپملک یاپملیف ردیدیدج لوحت
 ۱9۳ وایت تلچمه ۰

 فورممنان ادرک راک و ناگشیپ رته
 نایم نآ زا هک تسا هدرک ممج دوخ

 . درک رک ذاد نازک ایلاو

 ینطن
۰-1 



 دی دح یاعملرف

 :ایند رو یدوزب هکیئاپملرف
 دنک هیچتون از ف. لیداد

 كي یلاسهک ست و هناخ ربع
 ملیف

 تم وششوگ ام رثش زا دعب دنکیم « 3

 < رم »یگن رد ملیف تامدقم

 اهدع و كررب یتذک كر ۲
 یاهدع و كرزب یتذک اب هتشذ هتفهرد

 دید رک رصممز اع هه
5 0 ۱ 1 

 :دهعب ملیف نیا د 9 1 هدهعب نیا رد صم و

 ناگفس رثه دشاسیم 4

 ن ؛رچیمروتکی و زا دم ملیف نا
 ین رت سس ویس نیج

 زاسپ یک زاتب هک راسکنل ترب زا هو

 و زکم زا < زورک ادوو ملیف رد یزاب

 تساهدش توءد هدرک تعجارم دووبااپ

 1 لوا لد یافیا عواتذعر» ماین ردا

 زونهملیف نیا نز هشیب رثه « دررگب هدهم

 تساهدشن مواعم

 دوب یتدم ۱3 د تب

 زا جراخب دوخ تشذک رس نتشون یارب
 تسا راوت دوب هدرک ترفاسم دووبلام

 لباقملر « قح غرم د> ملیف رد یدوزب

 هب ار یما هشیپ رنه « ررا هزوخ و

 دریگب هدپع

 یاپملیف شیامن هکنآ زا سب ۰

 ورب ور یر.ظن یب تیقف و« اب پوساینیم

 تفرگ ممصت زین لاسروین و هناخراکدیدرگ
 عون نیا زا یمایف هبترم نیلوا یارب

 هربت تسد رد نوکا هک مایف نبا دزاسب

 تک رقاب هک دراد,ان ع رفاک ناشن و تسا

 وانی رچالیمدوا ۰ مف سنلاپ كاج«
 دشدهاوخ هرپت ماکاتد

 ملیف اب طقف هک «لسادنیجر ۰
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 رولیات ترازیلا و هساگ و بدو

 6 یدوسراد ملیف ح

 مورامش 7"

 تریلیج اب و هدوب یدغبهس هک (یودارف نم) ید ملفد زا درابع ملبف رد نیا تسا هدرک تک رش و- هل -رآ هناخ رک ملی ود رد هتشذگ هام شش فرتخرد د.درک .ورشع ناریا ۹ 0
 یگنر ملیف و دنک یم م یزاب ارنآ دنالور
 هدامآیدوزب هک نی وناج اب_(تیعیس هلببث)
 دردرگدداوخ شیامن

 ایزو ناوج هشیپ رنه كيردناج۰
 كيلب ایر هناخ راک رد شیپ یندم زا هک
 ( یچراکش علاط ) ملیف رد یزاب لوذشم

 دیاسر ناب ارنآ دوب هدرد

 نیا رد ناج لپاقم لو نمض رد . دشابیم ( رلاکورت ) عون زا ملف نیا
 دشاب یم سناور |نوجءدمعب ملیف

 یکی نونکا هک و اماینپ-ریو ۰
 دیناسر نایاب دیدرک دهاوخ شیابت هدامآیدوزب هک ارمین ود یزاب دیآیم رامشب دوویااهناگشیپ رثه نیر راک رپ زا
 لامش!)و هدوب نرتسو ابعلیف نیا زا یکی
 لد ملیف نیا رد هکد رادان ( هدن ارگ وبر
 : دنک یه یزاب او یرک كملئوج لباقم
 لسباقم لو هک دشابیم ( حزق سوت نایاب ) عانب لاکیزو« ملف كي یرید
 داکی غافیا اریرکم نودروک

 دنچرد یژاب یار ار یلتناجو نوسیلا نوج هک لاسرویتوب هناخ رک ۰
 تسا هتفرک ضرتبورتم هناخراک زا ملیف

 هشیپ رثه ودنیا زا ملیف هیهت لوئشم

 یادنچفجاب نونکا نوسیلا نوج دشابیم
 ( نیش" آ هابور) یگنر ملیف رد یزاب لوئشم

 داب رب )فو ربمملیف هیپک نیبجنپ_ هو
 راکب و دهآ رازاب هتشذگ هتفه ( هر

 فوطعم دونب از نادنع الع هجو" رگید
 نیا هک رظن هطقن نیا زا اصوهخم « درک

 شب رعیاههدربیارب هتفر داب رب ملیف هعند
 راک تسا هدش هیبک ( نیرکسدیاو ) ای

 دن امزین هعندنیا تساراودیما ورم هناخ

 نایمرد ار شورف دروکر ملیفنیا قباس
 در واییتسدب اپملیف هیلک

 یتام هک ,یدنه هشیب راه وام هه

 یزاب لوئشم درکبین یزاب اپملیفرد دوب
 ( لیف« یاه1) مانب یئایلاتیا ملیق كيرد

 نیا هیبتارب هوالعاکیسود و. روتی و دشابیم

 ءاقیام اد نآ لدا لر زین شدوخ مسلیف

 . دیاسیم

 بس امنیس هراتس

 دلش دهآ وج هام تاشن

 ملیف رد رامالیده «انیمف»

 قدنچ هک كدوناتسا ارابراب ۶
 دشانوب هناخ واک اب یداد زارق شیپ
 یانج ملیف دوب هدر ک دقمنم تست

 جواب هاعاوک خیا یارب او ( لتق دهاش)
 جرج هدهعب ملیف نیارد یولباقملد درک
 دشاب م سودناس

 نیم ودبورحم هشیپ رثه درون نلک
 سیو آدتیانوب هناخرکیارب اددوخ ملیف

 مان <یئاکیرعاو ملیف نیا دیناسر ناباپ
 یدنکر ورا« دروننلک رب هوالعو دراد
 ءافیا .ملیف نيا رد ار یاهدمع شقن زین

 ی

 ات هتخذگ لاس زا هک نیلفل ورا ۰
 رسایلاتیا رد اسوهغمو ابررا رد نوک

 زا جراخ رد ار دو ملیف نیرخآ دو ی

 دیناسر نایاب دوویلاه

 ( لن مایلیو تشذک رس ) ملیف نيا
 ناف وام ز هوادس تک رش اب ودرادمان

 هدیدرک هپهت یدلاول الن وت ۲ یئایلاتیا
 + تسا

 بوجم هثبب رثه رامال ید ۶

 ملیف رد یزاب لوذشم ابلاتیا رد نونکا
 نبا رد رامال یده دثاب ی ( انیمق )
 شق ردو هداد كن ررییغتاردوخ یاهو.ملیف

 هرکی رهاظ ( یورت نله ])

 كزيملقا دز ور : دل>یود سکع

 وا زا اد «لین یعفا > ملیف یدوزب هک

 داهدنهاوخ ناشن نارپ"رد

 ۴ هحفص



 ینفثحابم سی

 یاهکلسن , ۱

 یلیعامسا مظاک

 رک :هشذک هرابش رد هک ووع نامه
۳ 

 ی درب

 ودروادهاوخ دوجوب یادرملیف رما زد

 لوحت یدوزب پوکسامنیس ؛ دش

 سکوت یناپکادلوعت نيا هیلوا لحارم ۱
 دنکیمیریهز دا زتیقفوم اب متسس نرق
 ایئد رد < هقرت > ملیف هکنیا زا لق

 عورشسک و یناپک + دوش هداد شیابت ۱
 و دون قو ملیف ناتساد هحشت هیهت هب

 را .تلع ۱

 - امنیس راک متسیس هب « كوئاز لیراد » ۱

 تشادنآب تبنمدرءلمملاسکعو بوس ۱

 راب نیدنچ نونک ات هک - مود ملیت نیا

 هک دوب یسجع نانیطا راک نی

 هاهروتابدالک و الو هدش شوع شنا

 نازوس «رچیمروتکی و تک رش ان- درادمان
 «زوردرلد وطسوت تک اباریدو دراویه

 لاسرخاوا رد تسا رارق و هدیدرک هیهت
 هدیتع تحص .دوش هداد شیان 6

 یلاپملیف شیامت اب یدورب كوناز لیراد ۱
 رن ویلیم كب 3

 كنس لیم هدزاود > و < درک جاودزا
 هلصافالب لک یک و دم تاچ اراخ
 اردوخ یاپملبف هیلک دعنم هک درک مالعا

 بیفعت رد وژتخاسدهاوخ هقب رطنیااب

 لیبق زا یرکیدیاهملیف ۰ هیمالعا نیا
 ومنپج» نارادگتفت ناطلس >
 دازاس «ناراد هدنز بشار و « ایرد

 سکه اپملیف نیاب تبد مدرم و داتسرف
 ورتم یناپمک .دندادناش یهج و لب [ لمعل

 دسسرس لک یزور هک ریام نیودلک ۱
 دشآ روبجم دوب یئاکیرمآ یاهویدوتسا ۱

 نیا رد سک وق"ینایمک زا هک دنک مالع
 تونل راد هزاجا اب و هدنام بقع هار

 ناوتی هنوکچ > ریظن

 ؛ < ربیخ

 دهاوخآ بوس ًامئیس هقبرط اب ملی دنچ

 پوکس اسنیم یاهملیف ثیلوا
 < درک زیم یاههبلاوش > ینابک نیا
 درادمان« نوداگیرب» و < یرامزور و

 رب .حرخ رالد رازه امدص مادک ره هک ۱

 زین رنداوناردارب ینابمک . تسا هتشاد
 ار دوخ یاهملیف تشاد رارمصا هکن آ اپ

 هرخالاب دزاس « یدعپ هس » هقبرط اب

 «نامرفرمانب دوخملبف تلواو دش میلت ۱
 انیسهقی رطاب «نوسیدمیاک » تک رشاب ار ۱

 زین العن و درک ضأح شیابن تپچ پوکم
 .دراد هیهت تسدردع ون نپا زایملیف دنچ ۱

 دیدجیاهدتم اب هک مهلاسروین وب یناپگ
 ملیف الوسم و درادن یشوخ هتایم نادنچ

 هیهت قرب و نرز ربو تنیق نازرا یاه

 سس ۴4حفص

۱ 
 تا

 ِ و ۳۳ و

 تم نرردبج

 دی دجیاهکینکت هداب رد ثحب : لوا تمس8

 اد بوکس امنیس هقیرط راچ ان « دنکیم
 یملیفدنچ العف زین ویدوتسا نیا ردودیدنسپ
 تسا تب رود یولج

 یضوعهک دنانهتفکان زی هکت نیا
 شیامتیارب « یدمهس > ملیف نیل وا هک
 یلوسمیاهملیف یدابز رادتم« دش رضاح

 اهویدوتسارد رالد نویلیم دصیسیاپب هب
 رتدوز هچره دومزال هک تشاد دوجو
 هیلک رک» نا یدور . دوش هداد شیامت

 ناشیلبتیاهملیق هکنیا یارب

 ود + ار دیدج ملی ره :

 شیامن یارب مه هک « دندرک هیپت هقیرط
 دور راکب ائد مابت رد یلومعم یاهامنیم
 -امنیس لئاسو ابهک یئاهامنیس هکنیا مهو

 دنتسه زیجم نآ صوصخم هد رپ و پوکس
 . دن ان هدانتسا اپملیف نآ زا دنناوتهب

 ًاهو دوتسا

 دورن تب زا

 ماگنه نایچاشامت عضو مسجت
 زا «یدعب هس» یاهملیف شیامن
 ملات هلجم تسی روت اکی راک رظن هطتن

 یخوشاکی رمآ رد یدمب هس یاهملیف
 تالجمو هدروآ دیدپ یدیدج لاثماو اه
 ره ۰ تیکتس و یصایم انایحا و یهاک

 «راب ردیخوشدنچ دوخ لاحروخارغ مادک
 زا هک دناهداد راشتنا هتسچرب یاهملین

 (میاتو هلجمروتاکی رک ناوتی نایم نآ
 دلج یور. روتاکیراک نیا هک درب انار

 .دوب هدشپاچ
 راپ هتسجرب ملیف هک یرکبد هجلپتن

 هدوب نویزپوات رد یدیدج لوحت دروآ

)۴( 
 اگتسیا یاسور هک ینعم نیدب

 ایم یارب دنداتفا مکفب نو زی وهلت
 ۴ «دووبلاه كانرطخ و دیدجلبع نیا
 ره ودن زاسب < هتسجرب نوب زب و هلت > مه
 ارگن لئان یهجوت لباق هجیتنب نونک
 لصاو هکیرابخا قبط اما دنا

 و دوشیم تیلامف زوته زین تبسق نیا
 ورن هآ رد هک تسادیپ را رهاواخ

 (لمعتروص < هتسجرب نوب زی ولت »
 . تفرک دهاوخ

 : هتسح رب یادص

 چرب یاهملیف عارتخا یاب اپ
 لمع هلحر« دراو یرکید عارتخا

 او تیمها دجاوامتیس راک ظاحلزا
 ۱« هتسج رب یادص» نآ و تسایناوارف

 .وگبار نتمكي زوم وناکشیب رتع
 سس یب و یچاشامت و دناسریم

 وگن امنیسم یولج زا ادص هک

 ج رب یادص » متسیس رد اما دسریم

 و < ۹۲6۲۵0۳۴۵۵۱
 نامه یچاشابت و تسین روط
 نانکیزاب و هنحص نایم اردوخ
 هوکب نآ یلصا مبانمزازین اهادص
 امت رد یساسحا نینچ هکنیا یارب

 ادص تکرح ینعی . دیآ دوجوب
 >ب الوعم « دهد سیخشت اد نآ

 طاقت رد وکدنلب تشه ؟؛وکدنلپ
 ءت و دنهدیم رارت نلاس صخذم

 رب » ملیف كي یاشام ماکنه
 بار تاوعا تکرح تهج دناوت ی
 و اررا كاردا نیهو دهد سیف
 نکی زاب نایمرد اردوخ هک دنکیم

 هعاونا 4 هتسچ رب یادص > .دیامن

 اپلآ همه زا رتعپم هک دراد

 رن را وناددانب ین اپمک صوعخم

۵ ۸۲۵6۰۵۴۵016 ۷ 
 یاس فالخ رب رنراو یناپیک

 او یدیدج عارتخا
 ارب یاهژب و متسیس نآ زا و هدوبن

 ۳ : قو هچن انچ؛ دهدیم ایم صیصخت



 نادنم رنهاب هبحاصم

 نشکلد
 ۳۳ اب اپ ش ن روعس یژاب زا ء هدمه فا بش ییتتهق

 زا |ر یدلاخو شکلد یئادج تاع

 ۱ ناساس كار

 هک دوب از و واوچوک ز
 رنارد دنچ 5 هب .دند و هدنک

 رد یراخب تم

 دیلیا» یلیخ ام> هدرب تخوس
 هچامش بوبجم هدنناوخ یاط

 هک ش دوخ قاطاب

 زد دبب

 نسل زن هن وکچو تشاد دوجو یئاه زیج

 ضوءناتتمدخ دیاب هصالخ

 تیاهتردامش رومتسکم
 ما م

 « شنارهاوخ اب یو سکع ثك
 هحفصدنچاب یتوئامارک ویدار

 كيسالکی اپگ هاب

 زیم هل قاطا طسو (تسا

 شعلد نوچ )ین و

 د مق الع

 هکت دج اب یا هنبآ نآ یور «

 نیآلذم
 یربخر کد لاح

 دایب اش یلیختو یا هناسفا قاطا ن

 ۰۰ وتشادرارق شیار
 رهرد « دو نیمه طفن «

 و مدرک زاب ار تبحص رس هرخالا
 هلاد متاخ 2 :مب

 شوناد من
 ؟دنز حرشز

 یلبق هبحاصمرد نم «
 هتش و دیاب هک ارهچن ۲ امشی

 و بلاج تاکن مراد شهاو> دعا

 خر ناتیک دن ز یطرد هک اد ینیشد خ
 نافمرا ناونعب ات دی وکب نم یارب داد

 هدب هلجم زی زع ناک دنناوخب و ِِ 1

 : تاک و درک رکف ید
 ی کان یلد

 اس

 م
 ؟مب وکب هچ رخ آ

 شدایب یبلاچ هتکن هکنیا لثم ناب
 تصارتیبد و زفاشف ز رج «لابندرد دش اب هدم

 اشیارب یدلاخاب اردوخ فالتخا نبد*
 یارب یلیخ هک مداد نانیطا و و7
 :تقفک . دشابیم یلاجامش ناک دنناوخ

 ۴ مرامش

 تاچردتم مات الدا
 هراب رد ار رکفنشور هلجم

 شی یدنچ هک عونونیا
 مث ی بیک" دوب«دشحر ۳7 2 دو «د*حرد
 اش یارسباریساساتلعو
 مب امت یم نایب

 شکلد هک ار هچنآ اماو

 لاس۷ :دوب تنچتفک نمب

 اب لبق
 ااخ ناغتاب

 یدها ز یلعداهنش

 درک ر- وید ا

 و (یلعف كنهرس) ,یخرس
 سیساتب میمصت یو دوح

 كي ره و میتف رک یماوید وئسا

 میداد یدهاز « لوپ یفلبم
 هکت ]

 ۲ یراک

 تشاد رابظایسهاو تاب

 هدر نی رت

 ابلوپ و هد رک و رضامتک رش

 یتدم تسا ی

 یدهاژ تشذگن اب رجازا
 هاگنب كي ندرکژ ابب میصت

 یا رب و تفنگ رک یکلمتالماعم

 شهاوعب اب روظنشیا

 رد یلوب شدوخو یدلاخ

 نتف رک نود نامو راه دودح

 ولو قادرتسا

 الصامراذگب ناشاد ر یرگ دتدمارروب رم

 تلع اماو اتود نیا دندژ زآ ريز

 ام هک دونآدمآ شیپ نیا یساس و یلصا
 تر وذمنودب هک میدوب هتس داد وارتمهاب

 یدنچ هلافماتم یلو مینکن راک رگیدکیاب
 نودسب - ملیف انابداب اهن آهک مدینششیپ
 یتح و دنا هتسب یدادر رت - نمتروذم

 رد مهیملیف یکیدزن هیت آ رد دنهاوخیم
 شیب زا یا وقدب نیا .دننک هیهت اجن"آ

 هک م فک ید اغب ن ار انبو دمآ نارگ نمرب
 راک رگیدکیاب مضوئی|اب میناوت یمن رکبدام
 اب مهنالآ هنبلا ؛میدش ادجمهزاو مینک
 «ميداد كبلعو مالسومیتسی ربق مه

 اهلت هنبلا تفک شکاد هجن"[دوب,|
 یلئ د دیاب هکلب تفر ناوتبمن یضاقب مه

 تاراهظا لب اقمرددراد یدلاخ هک مهار

 نس

 امنیسهداتس

 مینی هب دات یضات نوچ و میهدرارت شکلد؟] هن وگجیه
 یاض اقت هک لبق یدنچ مدادض ر ناشب اب یدنس

 یف رد نینچ رکنم یلکب دو |
 لوب و میظنت یدنسم.ش رطاح هک اب ودن دش

 .دنب وک یم تسار كيمادک
 و یدلاخ هتشذگ اهنیا مامت زا اما

 قلمتناشدوعب اهن هک دنن ادب دیاب شکلد
 تسدیصوصخ فا تخا دنچ یارب اندن رادن

 ترور دن هکلبدنشکب مهزا

 رگبدکیمو زلم ومزال اراهن۲ مه عامتجاو
 جاینحا شکلدزاوآ دی وکیمینعی هدادرا رت
 نیهد درادوا یاهگنمآ و یدلاخ نلب وب

 جایتحایدلاخ نلبوواپگنهآ سکع روا
 یلد زاو اب

 شکل دوخ هراب ردمه یا هملک دنچ

 دلوتملباب ردلبقلاس۳۰ ردیو + میوکب
 دن یقیسوم هتشررد اردوخ تالیصحت و
 هبس + هدادماجنا یریزو یقنیلعدانسا
 لاس هک هش دراو یدلاخ یدوم رتسکرا
 رتسکزابنولک او دندشادسمه زا هتشذگ
 ی و دنکیم یراکبه یرکشل ناردارب

 هراد تباضر اهنآ زا تیاپن

 ۲۱ «جقصرد هبّق

 سس 9 هحفص



 هشیپ رته اسب هچ دراد ترهش و یتاقیلت
 ویدوتسا هیرما قبط رب یهانکیی و ابی

 درادن تسود ظزما الصا هکتیسکاب

 دربمانار ینیلسوروت رب
 و ترپش نمک رب دی رگند

 وجم ردوخ هلاسنیدنچ ت داد تسدزا

 زابسوه ینز اروا هه نونکا هکیروطب

 قشع نی رتیداع اما دنن ادم تیصخشیب و

 نی هک تسا یقشع الومعم دوویلاه یاه

 ةشع ملیف كيرد یزاب زادس هثیب رثهود

 اهلاسهکبناکشیپ رنه اس هچ و دب ایم دوج و

 لیناهشیرتاپ و رپوک یداگ
 بی دبسز هتهم .ففاا

۳ 

 رس <

 امری راتس

 7 اپملیف رد یزاب زا

 دب ] یم دوجوب نا

 زا سب

 رد یژاب رگیدکی هتفی رف تخس ملیف ك

 لبق یتح اب یضع رد و هدش

 ۱ ۱ رگیدکب اب

 هتسدهسدو ویلاهرد اهقشع عون نیا
 رد دریذپ یم نایاپیوش كيرهو هدوب
 هود نیب هک یقشع لواتروص

 یشوخ یکدنز و جاودزاب هرخالاب هدش

 زا ناوتیم هومن ناونش- هک وخیم مهتنم

 تراک وبیرفمهو لاک ابنرول

 ولاکابنرول و تراک وب یرفمهنیب قشع

 دریمان كايدوهناجو رتسک اب نآ

 یرفمه هک ینامز ۱۹۵ لاسرد

 ی)اب «نتشادن و نتشادو ملیف رد تراک وب

 هخیب رثه كياب هبتسنیلوا یارب ۰ درکیم
 نامه زاو دش انشآ ملیف نیارد راک هزات
 تسندوخرد یصوصخم هقالع لوا هظحل

 نرول زورما ۰ هشیپرثه نیا درک ادیپ واب
 یرفمهاب ملیف نیازا دعب و درادمان لاک اب

 دنب وکیماهیطعب اما درک حاودزا تراک وب

 رطاخب لاک اب نرول ینونک تیب وبحم و ترهش
 ؛! تسجاودزا نیمه

 یارب زین رتسک ابنآ و كایدوه ناج
 رابن » ملیفرد ار رگیدکی هبت رم نیلوآ
 دن درک تاقالم « نازاب رم یارب هبنشکب

 ردودن ] یاهیزابقشع هک دیشکن یلوط اما
 اب و تسویپ تقیقحب جراخرد ملیفنیا
 یک دن ز نونک او دن درک جاودزا رگیدکب

 دن راد یتعشوخ

 ۳ لقاپنیج و نوسلن نج
 كب ون اتسا اراب راب و رولبات ترب ور

 مشوخ یاهجوز زا یکی اهتدم هک زین
 ارهنیل وا یارب دنتف رم رامشب دوویلاه

 ًاقم رد 4 شرداربنز » یقشع ملیفرد
 یاه همین رد اما دندش رهاظ رگیدکن

 اب دیدرک رارقرب اهنآ نیب یبیجع نشع
 ]رب و هتشاذک مامنانار ملیف هکی روط

 هرطاخ دنناوتیمن مادکچیه هک یلاحرد

 1 ۱ دن رب دایزاار جاودزا نیا

 وج و اب هک تسیئاهقشع مودهتسد یلو
 ققحت تروص تقوچیه ندوبنیشت ۲
 بی رنه نیرتسناشدب نایمزاو تسا
 زدرپمان رپ وکیراک زا ناوتیم هتسدنيا

 ورتسکشاب نونک ات یو یاهقشع رثک |
 اگنههبت رمنیل وا یارب ۰ تسا هدیدرک
 زا وپول اب «كرک كنه آ » ملفرد ید هک

 قذع دشانشآ یکیزکم یابیز هشیپرنه
 ] هکدوب دیدش یاهزادناب ودن ۲ نیب

 هصفزا دندیدیمن ار رگیدمه زوركي
 پول هک دیشکن یلوطاما دن درکیم

 ام و درک یشک دوخ یمولعمان تلعب
  اههرطاخ زا هشيمه یارب قشعنیا
 اکنه شیپ لاسهسردهکن | ات دیدرک
 < همشچرس > ملیف رد لینایشی رتاپ
 دراپکی درک یزاب اررپ وک یراک لباقم
 4 ار زا دپول قشع ,هرطاخ ابشب رتاپ
 ذژ هکدیشکاجن ۲ ات عوضوم نیاو درک
 تباکش هاگدادب یو تسدزا رب وک یراک

 | ایی رفاب رپ وک یراکة نیا وک و .درک
 .(ردارپ و رهاوخ) دنن امار رگیدکی هک دن درک
 ی ی اما دن راد تسود
 : تسا هدرکت رواب او

 اپ هک ته 1 موس هتسد

 ادصورس رپزاو تسین ولعم ناشفشع
 دن نج نیب قشع ناوتیم اهقثعنبا

 *هحفصرد هیقب



 جو

 لیس

 دوش هث دو یدر

 یئاهملیف يخا یاهلاس رد

 ناجیهتاقب اسم نتشادرب هوالع
 یا دنز تایصوصخ زا مه یتاکن ِِ ۰

 نتخامهدامآ و شر و رب لکش

 هرخالاب و یاهفرح تافباسم

 رد هتسچرب تروصت دارفا

 د. درک هدهاشم ابن
 دنجنیا رد هکاپملیف هنون نياز

 ن]مداو ناشن مه ناریترد ريخا
 < مجو حور » و نامربق » ناونرم

 6 یرامش --

 ودشورفیم اردوخ یوربن هک ت سایناوج
 هماداشسردو راکب و هدشنامیشپ ماجنارس
 دهدیم

 نوسک اججلاک تاقب اسماب !دتب |یچاشامت

 «نالکیزاب لبخ نایمرد هک دوشیم هجاوم
 یکی دنکبم هچوت تاج هبه یک

 رکف نیابیشزرو یاه نلاس نابحاصزا
 ارواو هدرک هدافتساوا دوجوژآ هک دنفایم

 زا يوب

 دزاسهدامآ تاقاسم یارب هدومت تبب رت
 ترارجاب وناوجتسلاتوف مكاون وبتسا»

 ملیف زا یساسح هنحصرد دی ران ود و دلربد ناج < رسكلب کت

 رب زارسدن دوکیم هدافس
 نتشاد ز وت .ششاد تسعن زا شدوخ

۱ 
 شزرو نارادتسود و ناداعشزرو یارب
 درم و ملی دد تسمژال ملیف نیا ندید

 یندب یورین شور ودب رخ متسیس < نادیم
 هداد ناشن یوحن نیرتپب هب ناداشزرو
 تشپ تاتافا و تداوح زین و دوشیم

 یشزر و تأقب اس نی اعار و امرد هک | ریل هدرپ

 شقن دزاسیم نایامن تسه زیگنا ناجیه
 هدشداذگ او كريدناج هدهح كاون ویتسا

 دوب روبجم لر نیا ماجنا یارب كريد
 زور و بش و دیامن نیرمت اهندم هک

 ملیف یاریار دوخ دناونب ات دنک راک
 تعابنتخمیاه نیرمت نیا دزاس هدامآ
 یلاجب راک و دش وا ندمآ رد یاب زا
 هرید هک تفک شجلاعم رتکد.هک دیسر
 شزروزاتسدیدودحمأت .تدم یارب دیاب

 كربد «دوب روط ره هرخالاب .... دشکب
 ینالوط تحارتساكي زادعب ار ملبف نیا

 تاقباضندادناشیارب . دیناسر نایاب
 تسیلابتوت نی رتهب ایسلک یناپک :یشزرو
 ای رقیلاک فلتخغم تاسوم ناوج یاه
 و < جلاکان وموپ» ۰ < لابزور» دننام
 مادعتسا ار < موزیلوم سلجت ]سولو
 دیوان ود < :نادبم درم» ملیف رد .دومن
 یندیس ؛ كريد د زمان «اسلم»8شع رد

 سکوت ردناسکل 7 و بک كم لررد رم كلب
 هدننکه یپت دن وشیم هدید تورگم شقن رد
 < رایمدیویدو روسیژر +6 رلد]یدوب»
 و < نیتشن رب سلا» زا ملیف -نتم كيزوم
 و هص هبجرت نودب زیپ نآ شيابن تدم
 < نادیمدرم » ملیف .تسا هقبتد هدزاب
 شیان ضرعب لاتسب رک اینیس رد!یدوزب
 .دش دهاوخ هتشاذک



 رومناس -

۳ 
 3 یو امن ۸

 روسناسهداد یروشک رد رد«

 شیامتیارب هکیتاپملیفو ر د دو و ملیف

 و یجراخ تالومحم

 نیا نیدومامهلیسوب

 زامعا دودی رضاح

 رس امنز

 زین هتکت نیایلو « دودیمرودتاس

 رود روناس
 صتان

 هام 5
 نیدوهام هل تسارب دیل

 ندبر یار اددوخیچیقالوم
 مس وب البق هک دن رسزاکب یئاپملیف ندار هلیسوب ال 0 1

 هدننک هیهت دوشک نی زی و قد نیرومام

 تسا هدشرودن اس ملیفنآ

 هلمج زااهروتک زا یضمب ردهکن ]اب و

 تحس نادنچ روناس نیرومام هسنارف

 راکب هنامحرب ار دوخ یجیق و دن کین
 یلوا ترک ل روت زا یاهراب رد زنم اه

 سه -ور نایک ] اقیقد ملیف روبتاسم کی

 یارب اد ین

 هک دن |هدرک باختنا اپملیف ندرک روتانم

 د ن هیلکب و دنتسه هتشک راک ۱

 .هوصخم و درگیم ماحتا

 رد دوخ

 دنش ابیمانش [یرادرب ملیف قیتدتاکن وزومر

 حالصب هکار هچن ۲ دنهدیمن هژاجا زک رهو

 یتحاران دا :۱ یچاشامت ردو تسین موع

 یالبالرددراذگ میقاب دبهرطاخاب و هدرک

 هنیج» هکیتق وز ًاصوصعم ! دن ابب یقاب ملیف

 ملاع دراو «ورن ومنلب رام» و «لسار

 رتشب یرگتخساو تقدنیا دن |هدشامنیم

 ۱ تسا ح رتعه امش ها نهی رب اه هاحیص ناب

 ... 1 ددریم نامس آب میایف نادرگ راک د ایرف « دوشیم ز زاب مه زا اهیچدوساس یجیق هکیتقو

 یمیها بریم ذریرف

 هدش

 ی
 هشیپ شه «لروا » هک شیپ یدنچات

 ر«آ رداملیسیدمک نویسیمک تشادتماق

 و توام « دوم سا اتسنک »

 اهیخ روسزاسسیئ ر «لدول»

 ریز دوویلاه تالوصحمروساس سودخم

 نیا ءاضعا دندرکیمهفیل و ماجتا یو رظن

 هک سیلر زجب هران هدراپچ" نویبک

 اتبسن و نسمیاهمن اخهمه هیقبدوب «لرواد

 اهنآ رتشیب راک ماگنهنوچ ودن دو هداتفا اج

 تک رحنی رتکچ وک |ذلدن د رکیم ل امعتس | كنع

 و نیب زین رظنزا بابان هنحصو تساشان

 دوخ راک دردقن ]و دت امیمن رود اهن آ قید

 دایيف هکذندرب راکب یریگتخسو تنودخ

 دوویلاه ناگدننک هیپت رتشیب هلگ و تیاکش

 هکنآ اب رضاح لاحردو دشدنلب وسرهزا

 لرول یاق ]ینعب نویسیمک نیا مرتحمتسایر
 نیامهزونه دن ربیمرسب اکیرمآ زا حراخرد

 لیکشت ریگتخسیون اب كي رظن تحت نویسیمک

 یچیق مدژا ار دیدج یاهملبن و هدادهلج

 ۱! دننارذگیم

 ناونابزا هتسدنیا هک دون شومارف

 نیدبدوویلاه یابین اپیک ناریدم فرطز |
 لماکیاضرو لیماب و دن |هدشباغتن | تبس

 هکناراپلیف هنامحریب اپیناپمک یاسزر

اهوپدوتساناریدم هدیقم اربز دننکیم هکن
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 ا درک ثوببم ار همه هلاس داتشد درم رد نجا یزاب

 هدب رف شا ددانیم

 یاهدا وا اش ی دناز رکیب رب ینقو

 ول رسو ربدق ین رششی اوت :هجنب اب" تخ

 مه رب اراهنآ تداعس نولاک و دزاسیم در

 یمن هداوناخنآ دارفا زا كيچيه

 یل امنهاراهن اب تشوارس هک اریهاد دنناو

 اف اد یر ید هاروهداذرب,ان دنکیم
 هدز تشحو یاهمشچ هک ت

 هتسد مشخ زا هتخ و رفا یاب

 ندودب همه و دوشیم تش و رس

 هن رد ربدقت هتک او یشقن .هدا ةسمانش

 یرزاب تسا درک باععننا ناشبارب

 اررد تشو رس هکیهاگنه اب

 دو + و اضرو میل زج یاهراچ دبوک

 تش ون رسو یسبلب ویعامتجاعارد ماین

 هدبد رک راوتساقوف ساسا رب
 سیساتل ادب4+یویدوتسا لوصحم ن
 دشابیم «انن ناپج ۱

 لیف نیا شیامن زالبق هکنبا یارب
 ۱۳ نآ هرابرد

 ملیف نیا هک یناو ریش یاتآ زا دوش هدا

 هتساوخ هدبدرل هیبت ن

 و دنیوگب ملیفنبا هرابرد ,
 لاسکی زا ویدوتسا نپا ناشبا راهظا ن
 رارد هک رایتخب+ دیشمج یاقآ طسوتب ل
 ابم تاعالطا یفارگوت امنیم ی

 نیا و تسا هدب درک سیسات دن راد
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 بل اطم ات د

 دشابیم نآ لوصسمنب

 لوعحمنیا هیهت رب هوالعرابتخب یاقا
 زین ار نآ یدادد

 دن اهدا

 ملب
 ماجنا ناشدوخ

 ۴و رامش

 نادد هد

 یافآاد م ۱ یوب رانس
 زایددعم یاه ب نوک ۱ 4 یناورجش

 دا | 4اش ون هدش هدراذک شب امن شررعمب ناشپا

 زا دنن راپع ملیف نیا ناگشی رد

 وسلف شوخ سدنهم كي شق رد هک ینشپ

 ریدقت هچب زاب واشوخیکدن ز هک یتاسا ۱

 دوشیم رهاظ ددربم تشو رسو

 یلامنیس هب رجت هن وگچیه 4 نیهم وناب
 رد یهائوکتدم طقفو هتشادن نونگ ان

 غوردشق و هدرک یاب رثاثت هنحص یور

 دنکمیزاب ار سدنهم نز

 یسجدبدر+لر یافیاهک ءایط یافآ
 یممهرب اریاهداو اخ یک دن ز ساسا «

 تسوا هدیهجب , دنز

 سدنپم رتخد شقن رد هک الیم هریشود
 اریاهدمع لر ثقیقحرد و ددرگیم رهاظ
 اههنعص نی طبار طقف و دنک هل یزاب

 دش اب یم

 لر رد هک یمیلعت وئاب هرخالاپ و
 قباقحندش نشور رد غورف كيدرن تسود
 دپ امنیم كمك سیلپ شنسود یگدنز

 شیپ نشه "هلی نمضرود
 درادتک رش ملیف نی ارد ۱۱ 4 مشیب نسح

 دوشیم رهاظ ملیفرد هیت رمنیل وایا رب هک

 مانب یا هلاس ۰

 درادن مهیسراف داوسیتحهکن ] دوجو ابو

 دنکپمیزاب یهجو نپ رتهب ار دوخ شقن
 و. دونسا نانک را تب رد لصا نیا یورو

 امنیس هداذس

 ملیف زا یا هنحص رد یهم و یتشهب

 ابو تسا هدروآ تسدب یبیجف تیب وبحم

 شدوخ یگدنز لا "نیریش یابت انساد لقن
 درببمط زااردوخ هشپب ینه یافقر یگنسخ
 هقباسم ثاب ملیف نیا بلاچ یاه هنحسزا

 ناب: سکوب هقاسزا هکت نما نلکوب
 اپ یجاشامت رازه دنچ لب اقمرد هیک رثد

 تساهدش هیهن نآ رهن ك ریس ردیداب ز تمحز

 تسی زا :ملبف نیا یجراخ یاههنحص
 لحاسو نارهت یاهن ابایخو یلعبآ یکسا

 تحا هدش هیه یولپپ ربنپ
 ت دملبف نیا ناگشیب رثه باغتا رد

 هثیپ ره یببت ره یاربو هنا رراکب یدابز
 تساءدشتوعد راکب مو رادرو»

 ر ابتخب دپشمچ ملبف هدننک هیهن هک یتقداب

 نباتسپ زانس یلاو مش ب رجت و هداد حرخب

 او رد تشول رس > هک دورم ر ظقنا ملیف

 هشاب هدعآردراک ژایب وخ ملبف < دب وک یم

 نما یرثه ویسنف روما نایدصتم

 یاسفوبدوتسا نانک را فالغرب وبدوتسا
 نی رایلاهو هنتسه نعدم بلا هک رگید
 هک دن دقتعم دنا هدرک هیهت ار یسراف ملی

 دن اوشبدن وا ودپما و تسین بیعیب ناشراک

 دنیابن هیهتیرتهب یاهملیف هدنبآ رد

 -ریماز رپ رف طسوت ملیف نیا راعشا
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 ین ری قفوم رب ورپ یانآ
 ودو هقبفد ۵ دودح 9۳

 هامتشهبب درا هوا یه اه سس

 ۳ دش دهاوخ
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 هص زبس))

 ابن ابایخ ؛ دوب یئأاب زو سک ول رهش
 یرخ كلاخو درک زا ه

 هگشردسآ تالوضف اهن و دوب
 یاههجب أت هتفرک ناوجوریب زا مدرع

 یاهاومارت و كبث یاهل ,وموت اب كجوک

 و لذی هچقب هدایپ یاهاپاب یتحو یقرب

 هتفر و هتتش همه

 د دشیمح راخ  مشز!تسدب همی اق
 یلاهیتاهد لثم امشنوجز رود مهام

 بجعت تدشزاناررت دور وماگنه هک

 جادوجاهروطن اه ۰ دنامیمزاب ناشناهد
 مدروخیمیلی یلییو هداتسیا یاهشوک رد

 تساجک اجنب |ای ادخمدرکیم رکق دوخاب
 شنامدرم « هزیت ودقنیا شیاهناب ایخ هک
 همه هک هربخ هچزورءار دنتسهمدآ ردفنبا
 و . ..وووو دن وشیم حراغرهشزا دیراد

 .رگید4د> نارازع
 میولک خیب یی رغدرد تشاد مکمک
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 مدیرپ دوخیاجزا عرتکی یتس ابردوریب

 مهدیاب بانجیل اعهک مدزصدح نیچیه ..و ۱
 ردقنیاهک دشاب نامدوخ یتیالو مهد یروش
 : تصا !بادآ یدابع

 ترضح و دوب تحرد مسدح ًاقاقنا
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 نیا:مدیسرپ هک نملاوس باوجردو دوب
 یسرافناب زاب !هربخ هچ زورماوتساجک اچ
 شپب ار اجنیا یرهشمه : دادباوج هرس
 یم هک مهاریتعامج نياد دوویلاه نکیم
 .دننکر دب ارن وشهدزیس نریمنداد ینیب
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 ۱؟هرادیطب ر هچاپنی اب تساه

 و نان هژوس دوبن كن ردیاجیل و
 هدافتسا رثک ادح یتسی ابیمودوب ییوخ رادبآ

 درک ار ۱
 نودب )تیعمج لابن دتفص دنفسوک هلصافالپ
 و مداتفا هارب ( دن وریماجک مسپقب هکنآ
 ميديسریلاجب هکنیااتميتفرومیتفرو میتفد
 یتیالو مهره هک) نامدوخ هیئافص هیبش
 اجن آرد ارشدوخ ردب هد زیس ودیکی لقاال
 و دوب یرازنمچ یلاخ اشیاج (هدن راک
 رعرعو كشجنک ناب ز یاهتخردد یبآ رهن
 هخاش ود یارب اهنآ یاههخاش بوچهک

 یاجب طقف ...؛دادیم نوچ نتخاس نوک ری
 یهاگهاکن امدوخ هتنکل و هضا رت ید ودنیشام

 ۱۰هحفص سو

 روبعیضارا نآ زا سک ویقرب نرت كي
 دومنیم باجدوخب ارهمههجوت و درکیم

 رب ژرامیت وب لدم سک یبءبیرغ نم
 یکف رد و هداتسیا اهتخرد زا یکی هیاس

 ورف نامدوخ تیالواب اجن ۲ عاضوا هبیاقم
 لکشب هک یبوچ همطقناپک ان... مدوب هتفر
 تروصوت دروخنانزیرفص دوب 4« كلود»
 متساوخهکنیمه ودشدنلب مدابن زاءآ و ریقح
 كلا دابآو دج و هدیشک ار منهد هتشاپ
 هلجعاب یکن اوج هبت رسکی من ابنجب ارزاب كلود
 4 یمزویکسک ا> وهدناسر نیب ار شدوخ

 زا ندرک یهاوخرذمب درک عورش نایوک
 زا یکی مدید مدرکش هاگن تسرد... نم
 رتف راعن [مدندنچ تسا « رن راودناردارب
 زایکی هکیلاح رد مارکناوخا ریاس زین
 دوب هنفرک تسدرد یکرزب «كلاو اهن ۲
 .دندوب هداتسیآ

 هدادناکت ابنآیارب یرس رود زا
 یمکمداتفا ءارب نانک هدنخبجعت _نیعردو
 تکر حرد یبات تخردود نيب رن ف رطن ۲

 بجمت لاک اب مدش كيدزن هکنیه و دوب
 هیهت 4«لیمود.بلیسس هک مدرک هدهاشم
 هتشن نآ ردحرخ رپ یاهملبف روهشمهدننک
 یاهسلففورمم روسزر كاکچیهدرنلآ و
 هدهدیمبات اووا یلانچ

 سکرا«ناودارب نایاقآنيا كيدرت
 لونشم و هتخادنا ءار یبیحع یادصورس

 + وبراه هراچیب ...دندوب شک راهچ كتفج
 اهردارب مات و لال مهو دوب رک مه هک

 ؛ دنتشاذکیم شرسب رس
 هرظنم نیازاو متفو ردتنبا هرخالاب

 4 ینامدوخ» لاح نیعرد و بیجع یاه
 هکی دصقم و لزنب مدیسر هکنیاات مدید
 ندرک رد لوفشم دوویلاه تاردخمایلع
 .دن و ناشدوخ هدزیس

 «د فعیون ایداتفا ممشچ دورول |یدل
 !!ثر و یه اتی ردیشخب «یتالحم مت اخ هیلع راک رس

 هلاس هدراپچ یاهرتخد لثم موصعملفط
 نیاهک یلاحردو دوبهدش ول و اهنیچ نویم

 لونشم اهفنعندزءرکب ؛دن|وغیماررامشا
 - لفپ هچب -رگب دلاس ردب هدزی- » :دوب
 مه « زییاهكيدو دوبمواعم < رهوشهنوخ
 رهوش سوه و هدز ار مناخ زابسوهلد
 ۱, دن ار و ربیم لد رد ارید. دج

 نابم رامالیده «مناخ نیا كيد زن
 و دوب هدرکروج و تفج یقاجا ناب ای
 نم هظحلنآ رد درکیم مرکاو شیاهاذغ
 مناخ نیا ممهفب هک تساوخیم ماد یلیخ

 ! ۵و ویلاهرد (ردب

 هچولو كل ! بآ و دیسر
 "ایچ رت نیئاپ یردت

 ود ینایی دهگنب یبآمشچو
 .حیجب یتق و دن دوب هتف

 "یاقآ لجا ترضح مدد
 ناهج یاهولوکیز !یفلز
 » فورسراواشو ی
 زاس نتخاوناب و هتفرک
 !تساهدوب ر اوح نارتخد

 ارضح نیا كيدرت
 یوجبل هکداتفا «ورن وع
 |ونشم اهتشا و لبم لاک

 اعتاو درکبم لایخ هکنیالثم
 نانچكي هزادن اب دیابو تسا
 ۱دی ال فرص

 هک مدید مهار ینذریپ
 ول وتنلن یادسو دروخیم
 ,دنلب كالفالا كلف اب شا
 .رتید نلرام مدید مدرک تقد
 ؛درپ یوریتفو زونه هکتسا
 شیپ رک نانچن ۲ دوشیم
 ؛دوخ هدرم و هتشک اررفن

 نایویو» یتسار
 دو مولمم شا هفایقزا
 یگناویدو دهدیمیزبسهمرق
 دب یلاومایت و ملیف رد یزاب
 اروازونه هدششریک نابیرک

 !اهیلیخ الصا دوثیم :رهاظ

 وهبوب ؛واتساک و توب [:منیب



 طی امنیسهداتس

 ناتسادهک-« نیشد> فو رعمملیف

 دیلامرفیم هظحالمهوابش میم رو
 جمج > (ان رگیدرابکی «دمآ

 ۱3۳ دز تادرکدک م سوم
 تالوصحم زایرایسب اب فدا تم شسهک
 نا ورحرب « تسا دوویلاهیرنهو ام
 ملیف كي رسما رهاظرد « نیش د دا

 تقیقحرد اما تسین

 هدرب

 شیب < نرتسو »

 ملیف نیارد هک یعامتجاو یفالخا تاکت

 دز |او < نیش » تساهدش هدین اجنک
 مال وصحم رکب

دراسیمزیامتم یزاب تسیت رآ تخاوکب
 ۰ 

 هی رد « سنوبتسا حرج > رنه

 تفرک رارق هجوتدروم یردقب ملیف نا

 و كيسالک تالوصحم وزج ملیندوخ هک

 هیت دنادرک راک كي مانب سنوبتسا حرج
  دش هتخانش دنمرنه هدننک

 جرج کت شاد رظنرد دباب هتلا

 یریظن یب ترهش مهنآ زالبت سوبتسا

 و هیت هطساوبار ترهش نیاو تشاد

 رطاخب ارمودامنم,» ملیف ود ین ادرک راک

 تسدب «ديشروخ ردیناکم > و « مروآبب

 دو هدروآ

 نا رت ناوج جرج ۱۹۳۵ لاس رد

 نامهردودشیمبوصمد و ویل اهناد رک راک

 < زماد سیل ] یرتهفو رعمرن | هک دوب لام

 هدرسپ[یورسب شاهمانشیان یور زا اد

 یدک و لاکیزومیاه ملیف سپسو دردآ

 ناوتیماراهنآ نیرتمهم هک تخاس یدنج
 درک رب دنیچ

 لات نز - (۱۹۳۸) نادنخ مناخ

 و - (۱۹۶۲) زورغوضوم - (۱۹۰۶۲)

 ۱99 ۱ ۱۹۵۶۲ ) رتلاسشوخ رنشیب جرم
 تمسق رد لاس هستدم ریخا

 هدتنک هیمتناونس اکی رما یلایرد یور+

 زا سپو دوب راک لونشم یربخ یاب

 مردامنم» رومشم رنا هبیج زا تشک زاب
 زا یو امار ممروآیم رطاعب ۵
 رکید یلاع لوصحمكی ( ۱۹۵ ۱لاس ددینمی ) ۳

 درک نار 0 و هک ۲ نارادتسود میدقن
 تشادمان « دیش روخ رد ین

 حین ۴م رامش 9

 |  دیوش انثآ یلاکیرما دوهشم نادرگ داک «سنویتسا جرج » اب ۱ تسو) یئاعن رنهنوب دهد و ریلادیلاع یاهملرف هک یدرم
 كرزب هدنسپ ون "بانک یور زاملبق نیا

 سایتقا«رزب ردر ودو> یئاکی رمالدیقف و
 # یم کی رمایدز ارت كي » باتک یلصا مان وهدش
 دشاب یم

 ف رطزاحرج یملیفنینچ هیت یارب
 ناونب اکی رمآ یلابنرس نیدقتنم نمجنا
 یمداک ] ودشباغتت |لاسنادرک راک نب رتهب
 فورعم هزیاج یلامثیس یاهرثه و مولع
 درکاطعاواب ار راکسا

 ۱۹۰۵ لاسب « س وبتسا رپ وک جرج
 ردپ داهن دوجو هصرعب مدت این رفیلاک رد
 رلاتفو رعم همین ناگشیپ رثه ژا شردامو
 وا دادجا نایم رد و دندوب رایس یاه
 دنتشاد دوجو زبن یکرزب ناکشیپ رثه
 دراو ۱۹۲۱ لاس رد هکنیا زالق جرج
 تاشبامن هنسدردلاسنیدنچ دوش دووبلاه

 : درکیم راک شردب

 ناونم اروا دراذگ دو ویل اپب اب یتف و
 تدمرد جرجو دندرک مادختسا رادربملیف
 زا یاهدریود ملیفتصش زاشیب یهاتوک
 وی رانسبلغا هک درک هیهت < یدراهو لرول»
 . دوب هتشون شدوخ ارت ۲ یاه

 «جددلام> رظن ریز ۱٩۲۹ لاسرد
 یاهیت ابمک ردسبس و تخاس هات وک ملیفدنچ
 نهوک: دش راک لونشمنب رطنیدب فلتخم
 نان اوجز واجت -(۱۹۳۳) هصضمردیلک و
 )۱٩۳( یک وتنک یاهلن رک-(۱۹۳)
 ین اپک لاس نیمه رد( ۱۹۳ ه) كچ وک هچب -
 ملف زایتما < ودار . وت . ك . رآ >

 عماد[ سیل [ > فو رعمهمانشب امن یرادررب
 هراتس <« ندوبپه نی رتاک » و دیرخ اد

 سن وبتسا حرج هک درک ارضا ملبف لوا

 ردمبات هلجم دقتم . دشاب نآ نادرک راک
 نادرک راک نیاراک زرط : تشونیو هراب

 ناهج مباون هب یبیجع تهابش هلاس یس
 درگ هیهت رگب دملیفدنچ سپس حرج ...دراد
 : زا دلنرابع اه نآ نی رثمپمهک
 (۱۹۳)صتد هدود( ۱۹۳ ۵)یلک و اینآ
 [۱۹۳۷ )شاد رتخد-( ۱۹۳۷ )یتیلاک هچوک

 راک مه و هیهت مهحرچ هک یملیف نیلوا
 «نادنخمناخ» تشادهدهج ارنآ ینادرک

 زرجار رجنیجو تراوتسازمبج تک رشاب
 سالسکو د تکرشاب زیئدعب لاس . دوب
 فورعم ملیف تنارک یراکو سکنبرف

 ژوب » هلجم هک درک هیپتار« نیداگن وک>
 سوینساتردق >:تشون نآب مجار «كيو
 ملیف كرزب و رئّوم یاه هنحص هیت رد

 وایدم یاهملیف < تسا راکلا لباق ریغ
 مادکر ه زی «لاسنز» و «ناژرازاوآ>
 دن درک بلجدوخ ار نیدقنم و مدرم رظن

 هکد وب «رتلاحشوخ رتشیب هچره ملیفاب و
 . دسر هجوداهننب سنویتساحرج ترهش

 ملیف «نیش> زالبق سن ویتساحرج
 دوخرتا نی رتهبار دیشروخرد یناکم و
 .تسا نکممریغ... ...تفگیمو تسن ادیم

 < مزاسم رتهب نیازا یملیق مناوتب رگید
 دش رضاحشیامنیارب نیش یتتو اما

 ,دیشک  وخقب اسیاه هتفگ ر نالطب ملقح رج



 زد لبق اهتعاس نوب زب و هلتلب اتم

 راظتت اما دیدرک شعب دندوب 4

 لمعب نشجنیا زا یرتشی لابقتسا لاسم
 نویلیم۷ طقن هتشذک لاس رد اریز دمآ
 هلیس وپ دج نایرج نانتنناوف نفت

 دادمتلاسم| هکیتروصرد دننیب نویز

 در نثج دبدش قفوم هکبصاخش هلبسوپ |

 دننک اشامت نو زب و هلن رفن نویلیم < ء هب

 ع ورخلبق هاکیزا هکت

 یدایژهدع اذپمم دوب هدش
 دندشن ندذج نیا رد تکردب قفوم

 ۱۲ نشج نی ۰ دوب دالد طیب یلصا تسق

 شو رتپ مه رالدو .

 ! لیوموتا یهآ
 بلاج هوم ارهمیزرت بشود ام

 ۱۳ هحنص

 اتهاس رازاب

۳ 

 ریظن یب دوخ عون رد هک داد خر یهچوت

 یاجرد نیوعدم هکن زا سپاریز « دوب

 ار < سالک ود ل و هتفرک دارت دوخ

 نشج نیا یراغتفا تسایرب ءارآ قاقتاپ

 هکیعتوم نأمه رد تسرد دندرک باخت: ا

 یفرعم راکسوا رتاوج ناکدن رب دوب را
 یسک و لفا رطارد تافیلبت هبع ورش دندرک
 و ! دیدرک لیبمژدلا یاهنیشام یتحار و
 تحارانتخس نابرجنیازایاهدع هکنیااب

 بحاص اریز دوبت یاهراچ اما دندوب هدش

 ۲۷۵۰۰ ءالبقروظنمنیا یارب هناخ راک

 عوضومنیا تروصرهرد دوب هتخادرب رالد

 هدعو تشادن نایچاشامت رد یشوخ رتأت

 مهنآ یتاغیلبت یبک ۲ هکدنتشاد هدیقعیا

 نآ شزرا زا یئامئیس یرنه نشج 
 تساک دهآ وح

 1 تسیچ راکسوا
 یاهملیف هکیامز ۱۹۲۷ لام رد

 یاهتیصخش زا یاهدع دم رازاب قطان

 ناگشیپ رته قیوشتیارب یئامنیس فورعم
 ثب « راکسوا» مان یزئاوج دنتف رک میصت

 تشاد رظن رد دیا و دنیابن میزوت اهنآ
 « هشیب شه كي یازب. راعتفا نیرتسکرزب

 ًاج نیاتفایرد < سکنین اب لیما» .دشابیمهرت

 !نوچ اما دن روایب تسدب ار كر زب

 ] درکیم تفرشیپ زورب زور امنیس
 وب یرگید زلاوج دعس ۱۳۰

 مود هجرد رد اهن[ یزاب هکیناکشیپ
 ژرواپملیف نیرتهب نینچمه و دراد
 دش هتف رک رظت رد

 تقو را لبقینیا شی
 5 هتش ذک یاهلاس سکع رب لاسما

 هروهب دون دابژزیاوج نا یاه
 دن وزیم سدح امنیسب نادنمتالع

 د 4 تدبا هب احنیازا

 2ذک لاسرد اریز دوب دهاوخ
 !تیعف وم دمآ راز ابب ملیف نیا هکیعقوم

 ۳ لمتیب لابقتساو یفرطزا نآ



 رد یزابز

 راکسوا هراج تفایردب قفوم ملی

 بّوهس و یفرت جحرادمو

 ۳۹ ۰ ۳۹ مر دن «ددل ایلب و»

 دش هدیمان لاس هتیپ رند نیرتهبزی «ندلوه مایلیوا
 تكیرد تک رثزا دمو هدوبس تعرس ار

 لب اقملووتوعد دوویلاپب یودورب شیامن
 ۲ و مر مور کده
 نهرد . دشزوادن اوواهب متییزوخبرت 2

 لاسهشب رته نیرتپب اووا نیدقتم تروص
 دن |هتناد

 ملیف رد یزاب یارب نتلوه مایلبو 1
 نیرتپب ناونع ۱۷ هراش هاگتشادژاب و

 رتهژاو دب درک یف رعع لاس درم هثیپ ره
 تو دوریمراشب دوویلأع یمدت ناکشم ۳ و .اع

 هدر تفرش یدفعتم یاپملفرد نوت

 زابو ماس ملیفهسرد هتشدک لامردو تس 7 ِ

 رک موبع تحت تعاب هحت1 ام « تساكکت ر ی ]هام و۱۷ هراشهاگتشاد

 تا 3
 «اترحو میم و ترزب منه هن دوب نیا .هسره4 هدرت تل رشت« ووارب ترفزارارف و و

 یرگید هزیاج یراعتفا هرعاج ود زحب دنتف ریمرامش لاص یاپملیف نیرتم زا

 هرگاح ودیاو در واشتسد حر ۵ مگ
 ی ایت همهار هرتاج ودنیا و : رگیذ زنا وج

 مه اوبلو ملیف دوخ هب هن دنداد یک وق , "یمن مود "هود زاکسوآ اوج

 5 1 ؟ هکد ند رک کد ِ و ِ 

 یارب ین وه یتایم هث دندرف رث.د نینچ فی 2 رگ دی رانود و و4 ارتاسكنارفو

 تسا هدیشک یعابژ تامحرز پوکسامتس 3 ملفرود ود ره هتشذگ لام رد هک

 « ك ریثات كم و ربا » یصاصتخا هرتاج هصس ارددوخ تراپم « تیدبا هب احتبا

 نادرت راک < ینویتساحرج » بیصن زین " كنارقیزاباموصخم دندوبهدنناسرو روپظ ۱ 5  7
 ِ ِح ۳

 ۳ و ما هام هیبلو :: اووا دوب هجلوت ,سفاج یقخ ارتاتیم
 نوحت منی ن هیهت أب ,یتویتسا جرج ناوخهزاوآ یاهشیب رثه روا هه لاحب

 دوچ و تی یرتع ردک رد یاهزات ملیف نیا نهیداب اما دنتشادنبیم یلوعمو

 هدروآ دن درب یب دوخ هابتشاب هبه



 ِ ؛اگ دننا هخ وام

 ۲ رم لمس نا

 3 ار, !فانکاو فارطزا همانامدض هتقهره

 رب ابتآ ناک دنسیوتو هدش حرم لاوتسراپچ لقاال اهن]زا مادک

 میهدبار ناشباوجهرامش نیلوارد هک دننکسم اضاقت

 | تی یلا هدزنابزاشی هب هرامشره ردمیناوت یمتاج یمک هطساوب هک

 میهدب خساب همان

 رد هکدس ریمایب نا

 ۱ دشرک ذتم دیاب اما

 هلجع نتف رک باوجرد هک یراداضاقت یمارکناکدنن اوخ زا ۱

 دهاوخ هداد ناشیاوجدیسر اهن]تبوت تقوره هکدنن ادب و دنبامرقن ۱

 هک دییامرفت لاوئسود زاشی همانرهرد میداد اعدتسااتمض « دش ۱

 دن اىپ باوجالب تسا نکیم أ

 هدازناطلس كنشوه یاقآ

 ( ناهنصا )
 رد ناهقصاهب هلجم ندیسررید - ٩

 تسا هکر ابم هناخ تسب راک یدنک رثا

 مات عولطویدوتسا ژات روپررد - ۲

 دش دهاوخهتشوت تاکت نیا

 قرف ویدوتسا رهیدورو طیارش ۳

 دنکی م
 رد مه وت اگنمان | ولیسهب عجار- <

 هدش حرد یفاک تاعالطا هتشذگ یاههراش

 تسا

 شی امن مهار روابنوریت یاپملیق
 داددنهاوخ

 < یق رب یگن ر> ار هلجم دلجتشپ <
 ! درک میهاوخ پاچ

 (ناهنصا )ی راخف رغصا یلعیاقآ

 عقوم رداه و. دوتسانیا سرد 1-1

 هتشذگه راشرد -۲ دشدهاوخ پاجدوخ

 مولعممهنیا -تسیتمولعم ۳ دش هتشون

 - یر[-وتسن

 نایردیحنیسح نایاقآ
 یگشیپ رنهسرددب اب ندش هشیپ رنهیارب

 هدش تیاعر موسو مود یاههرابشرد ه

 اش تالاوثس اماوتسا

 هتف رگن یدیدجنز ز ونه رولبتترب ار-۱

 دنهاوخحراخبمه اریناریا یاهملیث -۲

 شیامن لپاقوبوخ هکیطرشب هتبلا داتسرف

 راطندروم هشیپ رته مینک ین روصت-۳ 28

 ۱۴هحنص

 ....یتزت#

 حرشهکد شاب بوبحمو روپشمردقن ۲ اش
 دخاب هلجم ردپاج لباق شلاح
 یداهبدب وم كنشوه یاقآ

 هراب ودودیت امرفب هصالخ اردوخ همان

 . دیتس رب
 یناه دیمح یاق آ

 سون ارایس میدن | وخا راش همان یتقو

 تفاب یناناوج ناریارد زونه هک یدروخ

 حبصات اهیش یاهشیپ رتهر طاخب هک دن وشیم
 و دوویلاههب ترفاملاخودننکیم هیرک

 !دنکیم روطخ نانآ هلکبندش !«هراتس

 ود امشهکد ننکبم تسرد !دملیف ۰ نمناج

 نونجم لثمهکنیا هن دینک جیرفت ینعاس
 تسد.دشاب هلانوء] زوروشناتک اروخ

 . دیرادرب هناکدوکی اهراک نا زا

 زی دولف هزیشود
 ار رتسک دین وتنآ سکع؛مشچب الوا

 درک میهاوخ پاچمه ار
 شت زو سیت رک ینوت لاححرش اینا

 دومل ميهاوخحرد مه

 نامهامامتهلجمنیا ناکدنسیون اثلات

 دنتشون یمزیچهلجم نآ رد هکدنتسه یتاه
 هظحالمهکن ان اعب ار "نآ یاهداوسییاهنم

 یمروابتست هلجمنآ هلجمنیا دین امررذیم

 نیا هدنسیون ٩ میروعب نآ رق مقاب دبتک
 فاطلا و محارم زا تسا رانکی رابخا و هحفص

 هک دراد اضاق و دنکیمرکشت هناییصاش

 و دیس وب رتهات وک اددوخ یاههمان دمبنم
 :اش ظفاح اد

 یدداد زورهب یاقآ
 هفاضاهدفصتشهلبفهرامشدی دید هکنأنچ

 راه تبلادشیگتف لجم هکیتومو تشاد
 دید رک دهاوخ هفاضا نابمئاد روطب هحفص

 اد مه ولتساک ولو توب آدب سکع
 ار زا دناوتیمامشو دشپاچ موس

 .دیهدهمناخ دوخیدنب طرش وا وعدب

 " ۱19۹۱۰ خ۰ ۲ یاقآ
 ءاضما اسب رص اردوخ همان

 + میهدب ارامش باوجات

 ۱.تساهدش تیاعراشتاداهنشم

 اد وهن دیشمج یاق
 ونب رت هصالخار دوخ همان

 . دی ریگب

 زرمارف یاقآ

 ۶ له لبأق ابش تاداهتشیپ زا یضم

 ۰ ا .دیشعب دیهاوخ ار ام هتبلا
 یظفاح دیجم یاقآ

 ناندوخ هکیسکیا «زب رع تسود
 روت رثه نونجم ورنه یادن
 ءار ویدونسارد ار اش هکتیازا



 هرآویه تآژوس

 ود ۱۹۱۸ لاسرد دراوبه ناژوس
 تبداوا یلصا مساو دش هل ونم لک وز

 نیسدنهمزایکی نازوس و هب شاببیم رتب رام
 شرتخدلیصحتب یدابز هعالعو دوب مافباع
 هتشرو رد اردوخ تالبصس ناذوس تشاد

 زاسپ و دیاسو نابای داصتاو تراج
 یفاب هچراپ هناخرا كيرد تالیصحت مانا

 تقاطشراک یاغز ادن اب یل ودبد رگ مادعننسا
 دوک اهرارنآ یندمزادعب هک دوب امرف

 هراو تشادلماک یاهربب ینایذرانوچ د

 یکی ود نضردو دیدرک كيامارد هتشر
 دش مادختسا كروبوبن یاه رتات زا

 تکشرو رتات نآ هاصشخرادم یلد
 طاب رد یهآ زی نازوس نوجد دبدرک

 یطایخ ءاک راک كيرد ,لدم ناونعب تشادن
 سکع هبرم نیلوا یارب و دش مادختسا
 هتقه كي دیسر پاچب وا زا یددعنم یاه
 كي زلسدب واد دشرشتنم هلجم نیا هل دس
 لرات دوب یرتخد یپرد كروبوینرد ه
 داب رب > ملیق رد ار «اراه واتلراکسا

 دیدارنازوس یاهسکع دیان ءافبا < ثد
 دوویلابب دوخاب شیاسزآ یارب ادداد

 روکاذم لرات دوب ممصم هعیشوسرد» "۶
 ناژوس زونه هک ورک دهد واب 4

 داهنشیپ واب نیاربانب تسا هب رجت مک ی
 رتات رد یتدم كيت زلس نیم 4

 دراراضاقت نیا نازوس یلو دن کد ۰
 رترا ون اراک هکنبا ات تشاذک اب ريزی تفایرد یارب اراهویدوتسا ماند "۰

 هه و تشادن نذْو فرح قحرابسلیتد*
 رراقتسا اتش یاهسابلردو:یابیز (ادناذا
 ۱ دندرکیم

 هتاخرا اب شدادرارق.هام زا سی

 راد وات رکید هن اخ راک یل ودیس نایب ون داو
 ءام دنچ یار و درکندیدجتار نازژوس
 یلو تخادت دم آرد مهژاق كي یتحنازوس
 یکی یزور هکنیاات دشن سوبام هاگچیه
 مجارمتت وماراپ هناخراک ناکدننک هیهتزا
 مسلیف یارب یرتخد رکف رد هک واو درک

 دیدنی اروا دوب مرادکتفهس ناردارب۶

 ملیف نیا زا یی داد تک رشملیف نیاددو
 تدل الی وطدادرارق كي تن وماراب هن اخراک
 درک دقمنم نازوساب

 لابتاو تخب هکدوب ملیف نيازا دعب
 ترهشرب زوربزورو دهآنازوس غارحب
 هک ی ووطب دیدرک هدوزفایو تیوبحمو

 ادم دوویلامرد دراویه نازوم نونکا
 تسا ریاح ار لوا بو ورنوم نیلپراع
 جاوما :ناونیم یو یاملبف نایم زا
 ءابم هکلمو دواد ۰ ندنل كاج «نیکسهح

 ؛نم بلترد یکشهآ ؛وواجم ابلک یاهفرپ
 روت اب دالک وب رتیپ هو ر وپسج سب ومناخ
 درمان ارام

 نیدنچ هادرارتالعف دراوبه نازوح

 یک سپ (ولعم هک ه داد سک ون اب .یاهلاس

 هد یبذپسناب اپ

 رجن رگ یلراف
 رد ار شیان رته هک رجت رک يلراف

 ۱۹۲ هلاسرددب |هدید (تشعتردٌق) ملیق
 هکنیفوم یلراف . دمآ ایئدب این رفیلاک رد
 رد ندرک یزاب یارب یلیخ دوبلاسدرخ
 و دادیمناشن هقالعمردم تاشیامنو ی

 زا سپ شردام وردپ تققاوماب تهجنیمهب

 اد رتاثت نف هک تف رک یصت لیصحت نایاب
 رثه مهاوخیم هک ت فی هه و دنک لابند
 یقافتا این رفبلاک رد یلراف ردپ . موشب هشیب
 شیکدن ز ماست هجیتت ردهک دادخر شیارب

 تور ودوخلیمافاب تهجنیدب وتف رنیب زا
 دنتف ر ابن رفیلاک بونجب تشاد هک یزیچان

 یگلاس۱۳ نسزا دشروبجم یلراف اجنیارد
 هنیمأت ارشنبدلاو ودوخ یکدن ژ و دنکر اک

 هک یگشیپ ره هسردىب یدنچ زادعب دیابت
 دبدرکدراو تشاددارق دوویلاه لاشرد
 یکشیپ رته نوتنزا یعالطا ینزجزا سیو
 تولبار  شیاع دد او ها ( نیولگ لتوماس ) .تقوچیمیلو ورک کر شیدمتم یاس" ۳ 1 ناوتم اهبش زا یکی رد ًاقافتا دش یسلمدوویلاه هناخراتارد نازوسد رک منمیداددار* اب هکر ۳ ۰ و یوااب رایس رتات نانکیزاب زا یکچوک هورکب

 7 جو و ۴6 نرابش هحفص ۲

 بلاجنادنپشیاض هچرکادید ( یکدو )
 هوت ( رجن رک یلراف ) هنایت یلو دوبن
 . تشادقوطعمدوخب ارنپ ودلکل ثوماس

 قبطهکاریاهمانتوع» یلراخ دمژور

 هتساوخیرادریلیف یویدوتساهب !روآنآ
 هتساوخادخزا مهواو درکت فای رد دن دوب

 اسم ازا سیو هش رضاح وی دوتسا هب دون
 یوب هوتسااب یهاد رارق یلراف شب امز آ كپ
 یل راف لیمافتق ونآ رد درک ءاضمانپ ردلک
 دن هوب هتبنم ودیلبخ یلامتیتو تیحزآ
 شودامیارب | ردوختیقف ومیل راف هک یتقو و
 مسن |دنیهنم هک ت فک وا هب شرداعد رک رم
 دشده | وخ رو ] یوروتب سن اشیژ و رع رخالاپ

 دویخیرثه راکه اش نیل وا رج رک ی ل راف
 وا زا نی ودلکه ک لاش هراتس ملیف ردار
 زادح و تشاذک روهظهصنس درب .درک هه
 تشادمان ین اف ر!بلق هکش مو دملیف ردنآ
 هلی درک هاظسکو ف « اخر رو

 رجن رک یلراق هک یماهملیف نیرتمهم
 هواتس : زاد رابع تساهدرک ی زاب نونک ا

 یقاوفرابلق ۱۹۳ ردرتسکاب نآ اب لاش
 هتشمنچیءار - ۱۹ ( رد ژوردن |ان اواب
 ثیلوبوتیاراز تاب قوش -لن ودوایتاکاب
 یتاع اب دنتکیم یکدن ز بش رد اهن [-زیک
 ۱۹۸ ردتراوتسا سجاب باتط -لت ودوا

 و سضاوا نوجاب نشعتردق

 روصت رولعتبا یلداف هراب رد مدرم
 دوخ یگشيب رتههرود نونکا وا هکد ننکبم
 ترپش جداب و هدناسرماجناب تیتفومابار
 دزاومیع سکعرب یلراق یلو تساهدیسر

 رته نم مجاد یدایژ رادقم زاب دیابهک
 هک تسا دنموزرآ و دنک هملاطم یکشی
 نیودلکل توماس دن اماصخش دناوت یزور
 و . دوشب هدننک هیهت

  رسچن رک ی لواف یاهملیف نیرخآ زا



 سس یلاملیس ناتساد

۰ + 

 تترمسسب

 نوج - (نیش) دلاآ : نانکی زاب

 هیهت - (یوج) دلیاوود نودنارب -(وج) ,یلفهناو

 سنویتساحرج : ناد رگ راک و هدننک

۷ ۰ 
 (نابرام)روت ۲ .

 لاسلوصحم -
 .یگن د - ت وماراپ یناپمک ۳

 | مارهبهمجرت |

0 
 ؟یو ریماجک ؛درک رب نیش
 شیسا یور تسار هک 3 نیش

 ار دوخیور یتعهکنآ نودب

 2 اوت

 دوی هیت
 لقاالنموتخات یمولجم امیقتسم دن ادرگ رب
 هچ ره .دورب دهاوخیم ًاخکن متسنادیمت

 ار دوخ یادص ساکعنازج مدرکیم دایر

 مدینشین یباوج دیچییمهوک رد هک
 و دشیموحم مرظن زا نیش هتفرهتفر

 دیس ریبت شوگب رگیی دانی رقن شبس|مسیادص
 و مدرک رظن فرصندیشک اب رفزا راچان
 ده اوخن تمجارم زک رهرگبد نیشهکنیا رک.
 دادیم مراز درک

 مهآ رمه هک مکچ وک كسنافت اب هرخالاب

 تاملک نیاو متف رگ تمجارسب میضت دوب
 مدناربل رب رایتخا یباد

 رگیدواآ ولوچوک میورب اب -

 رسارس ... درک دهاوخت تمجارم زک ره
 دورزا...دومییدهاوخ ار فارطا عرازم
 اماب هظحل ره و درکدهاوخ روبعاههناخ
 یتسناب رگید الاح ۰ دریک یمهلصاف رتشیب
 لوتشممردام میدرک ربنامدوخ هعرزنپ ام
 ۱ ترت یراتسرب

 مدرک یم رکف نیئب طقف هاررد
 هدوتنایموا دنن امودوب ب دما

 ردار هتکن نیانم دشیمتفای یتخس مد

 «دمآ امهعرزمس یتقو ۰ وااب نی

 .مدوب هدرک كرد

 شقارب یاهلول ششاب نیش زورن آ
 بآ یمک شسا یارب و دمآام هعرزنب
 دومنروصت مردپ ادتبا ۰. درک تساوخرد

 «کید»> تسا يرکید»نادرم زا وا هک

 نیمزرثکا ۰ دوبیرورغمو هاوخدوخ درم
 تساوخیموتشاد قلعت واب فارطایاه
 نامدوخعرازم زا ار ام هلبجنم نیریاس
 فرصت ردهک اریضارا هیقب وهتخاس یراوتم
 ۰ دنکب حاصت دوخ « دوب نارگید

 دوب یقابدوخ دیدرت رد زونه مردپ
 «یگیر» نادرم زا یاهدع ناپکات هک
 نوخاب نیش و دندرک هلمح امب نانک ِتخات

 عافدهدامآ دوخیگشیمهشمارآ و یدرس

 كيلش دنچ زا سپ «یکیر» نادرم . دش

 -- ۱۷جفص

 + نظءوس بیترت نیدب و دندشرود
 دش عفد نیشب تبن

 دش كيدزن نیشب هدنخاب مردب _سیس

 تفک و

 دعب و دنمانیم «تیرتساوج» ارم -
 درکی هراشا مردام و نيب هکیلاح رد

 دومت هفاضا

 «یوج» مرب و «نایرامو متژ -

 اد نیش هاگنآ و منکیم یفرعم ابشب ار

 توعد لزنم لخاد هب اذغ فرص یارب

 درک

 یلاحردشن اشخرد یاهمشچ اب نیش
 توءدتشادبل رب ینتشادتس ودمسب كي هک

 هن اخلخ اد مهم اب هیهو تفریذپ ار مردب

 میدش

 نیشیارب اذغ فرص نیح رد مردپ

 نآددا ربپ هک شردا رب و( رکید)د رک فی رعت

 هعرزمدن راد دصق ؛ دندوب روپشم (رکید)

 دوخباسخیب ,ماشحایرادهگن یارب ار ات

 رهاپن ] هک درک هفاضا دعب و . دننک فرصت

 امهعر زمطسو زا ار دوخ یاههلک زور

 تالوعحم هب بيت رتنیدب و دنهدیء روبع
 دی[ یم دراوهمطل ام

 كي دشمامت مرا, نانخس یتقو نیش
 دوخ یگدامآ هاگنآ و درک رکف هظحل

 مالعا شیاهراک رد مردپ كمک یارب ار

 دومن
 دیرخیارب نیشهک زور دنچ زا سپ

 هب یرورض مزاول زا یضعب و راک سابل
 (رکیر) یاپمدآ زا یکی دوب هتفر رهش

 واب و دهدیه رارق رغسمت دروم ار وا

 زا مردسپشرافسی انب نیش .دیوک یمازسان
 یب هک مدرمو دنک یم زارتحا وا اب هزرابم

 هدهاشمعوضوم نیا اب تبن ار نیشیئ انتعا
 ؛دننا وخیمترغیب و وسرت ار وا دننکيم

 یعاجش درم نیش هک متن 0

 تا

 هبی هبت رم ود نیش نافتاپ دعب زور
 دوخیاهلوا شش نیش راب نیا . میتفر رهش
 نیل واردهشیمه وااربزدوب هدرواین هارمه
 فبرحو درکیم هدافتسا اپنآ زا تمرف

 ض عتوم نآ رد ؛ دروآیم رد اپ زا ار

 یاه تشمزاطقن موزل تروصرد تساوخ
 .دنک هدافتسا دوخ

 دن دخلخادو هتف رنول اسفرطع»

 هداتسارانک و هشوک «رکی ر» ناد ر»
 نیشلبق زور هک یدرم دندوب
 ادرآ رق رابیواجدوب هدادرارق مانشد
 یزیمآ دیدهت تلاحدب دار نیش

 لا رد تفرک رد ینیتوخ عازن

 و رد دیکنجیم نامرهق كي لثم
 الا روا تعمتاب رضتقاط زفن دنچ
 ,دنتساخت رباجزا رگید

 َ طس ورد یلدنص وزیم

 ایشب عافد و هلمح یارب یبوخ
 یتح و یلدنصكي هظحا ره

 چرک دندرک یمدروخ رگیدکی رسب
 .درکیم عافد دوخ زا بوخ یلیخ
 3 اب و دوب رتشیب یلیخ اپنآ هدع
 سمدراو اردوخ زین مردپ هکنآ
 6 رکبر» نادرم هرخالاب دو

 . ینخس(ادکچیه و دندوب حورجم ود
 دن دن | ریمت

 ۲۷ | لالقتسا نشدم یدنچ

 نشج نیا نیطردو دیسر ارف
 دوب مردام و ردپ حاودزا لاس

 ۴هدامش



 ناتساد
 نسب ۳ ید دا

 ندرب راکب زرط هک ,از

 ساحادوخودمدوب هتفر
 بش هک یماگنه مدود

 نشجرد تکر شیارب اردوخ هه د
 ی سابل نیرتگنشق مردام دندرک رم
 یلیخشا هزاتسابلرد ودوب هدر. ۱

 ن

 یم دورغو تا

  سقدبورثمو اذغ فرع زا
 مهابمردامو نیش لوا همفد

 بو یلیخ اپن ] دندرک ندیصق
 ۱۷۳ص هه هجوت و د 1

 نیش یدتمالع اب ؛ردام دو هدش ی

 رب تیاضرزا یکاح یدنخبلو تد
 تشاد ی

 9212 9 یگینایم نشج نایاب رد

 و تردد عازن یدرمو « رکبرد

 كي كيلش اب در-نوخ یلیخ  رعبرد
 هاگت و دیناسرلتقب ارهرا ه هلولک

 :تفگ كرت _ارسلجم

 ات ردپ عقومنیارد
 هک دون دزشوگ نان ًاب ودرک رک عمجدوخرودب ار

 رکی ر ناردارب هن ایشحو لامعاب یتسبابی

 ار هزرابم هکدرک هفاا دع و داد هبناخ

 میهاوخ زاغآیاهمهاو هنوچیه نودب

 درک ٩

 (یکید) نادرمزا یکی بشن آ یادرف
 درادلیم 6 رکیر» هک تفک و دمآ مردب درا

 رومام ارمو دنک تأقالم ار امشرپشرد

 .تسا هدومن مایپ نیا ندناس
 هدیدرگ رم|تقیتح هجوتمارون مردپ

 نتشک .دن|هدرتسگ وا یارب یماد هک بسپفد

 یتح و دوب ناسآ یلیخ اپن ]یارب مردپ

 .درکق یدصت ار عوضوم نیا مه نیش
 رکفت یدنچ زا سپ مردب اذپس

 واینعی .تفرک نان ] توعد تباجاب میمصن
 نیجرب لمحار وا یشیدن ارود هکت ساوخیم

 23 مس تیلرت نیدبو دنکنیلدبو
 اضاقت نیشزا نانک هب رکمردام .دورب 4
 (ردب میمصت یارجا زا عنام هک درک يم
 دوشب

 یلو داد یم نیکست ار مردام ن

 «یج» هک تنگ یم و و مرآوا

 مردی .تشکدهاوخن رب تمالسب ماد نیاذا
 دنک هجوت مردام یاهساتلاب هکن آ ند»
 دوب دوسخ یاپلولشش ندرکر ب لوذشم
 یموا .دیشخردیمشن امشچرد میت فرب

 لابقردنا رگیدودوخع ورشمقحزاتماد*
 .دنک ع افد لوک روز

 ار شتسد تشک كيدزن مردیب نیش

 :تفک و دراذک وا هناش ید

 ۰: دن ]هد رتسک ی ماد وت یارب "7 7

 عیرامش 7

 شاب تدوخ باغاوم
 :تفگ و دیشک مهرد

 تلاخد نم راکی منکیم شهاوخ -

 دو گن جو مهاوخینن و نکت
 یورب وت دداذگ مهاوخت نم الصا -
 زا لبت الاح ؟تشاذگ یهاوعن -

 مه وت اب مورپ اهن ]اب هژراپپ هکنآ
 1 منک باسح هیفصت یتسیاب

 دوب هدش نیکشخ هداملا ق و مردپ

 .دروآیم راشف مه یور ار شیابن ادند

 تسد رگیدکی اب هناخرد یواج هرغالاب
 نآ نايم هنایشثحو لادج كي .دندش هقیب
 طلغ اپکاخ یور ودره .دش عورش اه

 یرگید درکیم یمس كي و» و دندژیم
 درب | مردامو نم .دنک بواقم ار

 نودب اهنآ «ميتسيرگتیم او هراظنم نیا

 ار شی اهمخ|مردپ

 مرکر ستخسدنشاب هتشاد یهجوت اب هکن
 هدندو دروخودز

 یلجم رد مه«وج» و «نایرام»

 دن درک تک رش ناناقهد صقر
 دروآرداردوخ لواشش نیش هرخالاب

 هب تخاس دراو مردپ رب هکیاهب رض ابو
 كاخیوو شوپیب مردپ و دادهاخ عارت
 . دیطلغ

 فراعب ودیود نوریب هلجعاب مردام
 دوخ بسا تشب نیش تشگ ناور مردپ
 رابتخایب دش تک رح هدامآ و تفرگر ارق

 : مدرک دایرف
 ٩ یدرکح ورجم اد مردپ ارچ نیش

 ۱ رفنتم وت زا نم

 سپس تس رگنارم یگدرفا اب نیش
 ::تفک و تشگ رب مردام فرطب

 شرویجم دمآش وب <وجو ینقو-
 مهاروا لواشش دورب ءار مدقدنچ دینک

 یعسنض رد! تسا رتپب روطنب | دینک یفغم
 دنکش ومارقمه ار < رکیر» توعد دینک

 راک نبا نم رطاشب امش ابآ نیش,

 ٩ دیدرک ار
 و<وج» دوخ و امش رطاخب یر[

 ی تم اهیپسم و تیم تک. کس

 !شکچ وگ رسپ

 نددوآشوپب لوتشمنم هکیلاح رد
 رگ د هلگ دنچ موداق و نیش (دوب (ردب
 تثرد نم هظحل نآ رد دندرک لدب ودر

 رس ار هبرشنیا نیش تلعهچب هکمدرک
 هک مدرک یم سح و تخاس دراو مردپ

 «مب ای یمن دوخود یرفنت وابتبن رگید

 زا درک كرت ارهعرزم نیش یتقو
 یب مرفنتم وت زا مدوب هتفگ نیشپ هکنیا

 ای مدرکیم رکف و مدش نام,ثب
 مدرگن ریعرگ.د دیشخبدهاوخ ارم نیش

 هعرزمهلصاف مداتفا هارب وا بیت رد و
 زاروع ویطارا زا ندیود اب اررهش ات

 دراو هکیماگنه و مدرک یص هاخدور

 نیش دورو زا یدایز یتدم مدش رهش

 یولج نم دش نولا- لخاد نیش
 و هشوک رک ردیاپمدآ مدوبهداتسیارد

 یلاج<«نولی وودن دو هداتسیا راب كيدرن
 هب,یگن رهایم سابل هکیلاحرد مه محریب

 دوب هنفرگر ارت زیم كي تشپ تشاد نت
 راظتن اردشب ابمدآ و مرکب رد هکد وب مولعم

 هشق هکد وبمردب سخش نیا و دندوب یسک
 دوب یمادنیا دندوبهدرک حرط اروا لتق

 دوخ مردپ ضوس نیش یلو مردب یارب
 رطاخب هک هتفگد وب مردامب وتف رنآ لابقتساب
 یتحو دوریم راعخ نیا لابقتسا ام همه
 ار وا دزاسفرصتمار مردب هکنيا یارب

 نیش درک شوپیب دوخ لول شش هتسداب
 «رکیر» فراطب ایقتمدشنوااس دراو
 1 تفگ و تفر

 تاداهنشیپ ندینش یار وجیاجب نم
 :تفک لس ,مرکی رو ۰ ماهدامآ ابش

 ؟تساچکو جمی رادن یراک امشاب ام

 اب نم دیرادنیراک نماباشرک۱ -
 ار ش ور نیشتق ونآ ۲ (دادراک یلیخ امش

 :تلگ ودر «نولیو» فرطب
 هدنخ«نوسلیوو !وتاب اصوصخم

 :تفگ و دناربلرب یهیرک
 ؛ینکب یهاوخیم هچ الثم

 [امتاردوخ هلمج «نولیو» ژوته
 . درب دوخلولششب .تسد هکد وب هدرکن

 كب اچ یلیخ لول شش ندرب راکب رد نیشیل و
 نوسلی و ؛درک كيلش تعرسب و«دوب واا رت

 ..دیطلغ نیمزرب ادصیب
 تسد»رظنمنب اهدهاشم اب مرکیرد

 طرف زا شب اهمشچ, ..درب دوخ لولش# فرطب
 تلپم مهداب نیش اما « دزیم قرب مشخ

 < کی ر» مکشنو ردتعرس هلواگ و دو دادن

 درب نولاس زا نیش دعب ... تف رک یاج
 ارف وا رکید نادرم زا یکی

 ۲۱ تفصرد هیقب

 ۱۷ هحفص



 ناوس ۰ كرابو

 تسا هدش مدرم میدم

 هرامش رد هک ر وطن ایه ملیف ناتساد

 یارجامدبسر ناکدنناوخ عالطاب هتشذگ

 هی نی هک تسا یزیگنا روش قلع

 تلعب یل و دراد دوجو یتاهدرتخد و رسپ

 و دی ًایمردوا دقعس رتخد ء هدكلام دو

 ادج رگیدکی زا قوشعمو نشاع هحبتت رد

 هک دتاسریم رتخد عالطاب نیضردودن وشیم

 زا د,تسا هدرک هراپ كرک ارشتوتمم
 تعمیر خ دره وخ

 دتف ایم نادن زب ردپ
 ؛ هداستداوح هتشركي

 دسریم لتقب شردپ

 ش وحمقشعزا و دوشی هد هناور دارم

 بات ربهوک یالاب زا ارنتشیوخ ۰ سگ رث

 سک رن یتق و و دریمیمن هلصافالب یلو .دنک یم
 ؛هشیمهدنت ام ؛هملکد نچ دسر یشرس یالاب
 ناج ,دنچ دیاصنزا سبو دنزیم فرح

 هب مهسک رن.د,ابنیم میلست نیرفآ ناجب
 و دن زیهراحتناهب تسد « دارهزا یورب

 مهب یگشیمهتاقالملحمردءهدادلد ودحور

 دوشیمامت ملیف و دنس ریم

 رسز|تسدزونه هکن آ اب)ملیف هژوس
 (دن | هتشادن رب رامق زیم ویتاهدرتخد ورسپ

 نیانارادتسودیارب و بلاج یتهزادنا ات

 .یندبد تسا یرنا ؛ملبف پیت

 یاه ملیئزا یلیخ سکعرب «دارم»
 یچاشامت . دوش ی عورش بوخ ؛ یسراف

 نارتخدهک «راپبدمآ» حرفمزاوآ كي اب

 دننکیم ارجا یزاب بات لاح رد یتاهد

 بوخ ملبف هک یتبسن نیمپب اما .دوشیم هچاوم

 !دربذپ ینای ابدب ؛هن افساتم؛دد رک یم عورش

 كب ندون «مارد» یاربهکتسنیا لثم
 «دن رب دیاب اي ۰ ناتسادنانامرپف «ملیف

 راتفرک یلا بضقپ اب دنبامن یشک دوخ اپ
 ملیف ناتساد هتفرمپیور ۰۰۰۱ دندرک
 رگاوتیدابز یئاقتیاراد یلک رظت زا

 تروصنیازا؛رکاسرادرسارناتساد هبناخ

 یلیخ درکیم جراخ تخاونکی و هاشخ

 ,دشیمر تب

۲ 

 تاکن نیا؛ملیفكيتکب وینف ظاحلز

 ی هنحصنیل وا دروخیمشچب همهزا شیب

 ناشن برطوز و لاحردیتاهدنارتخد هک
 وطا و كيشیاهسابلیاراد «دن وشیم هداد

 حیحص نیا ,دنتسهدمنی رخ آ ان ابحاو هدروخ

 نیا هیبت زالبق رک اسوادرسدوب بوخ .تسین

 تیعقاو و دزیم تاهدن یرسملیف زا تمسق

 ی هدنیب ره لدهک هچت 7ارنان اقهدیک دن ز

 تقون | و دیدیممشچب ۰ دروابم دردب ار

 ناناقهد , دزیم هلحصنیا نتخاسهب تسد

 لوفتمیردتب ناقهدناتز سوصخب « ام

 یتیعط و نینچ زک رههک دننسهندیشک تمحز

 دنشاباراددنت اوت ار

 قیبطت ودوببوخ یلکر وعب « ادص
 هدش ماجنا هنارهام اپبل تاکرح اب ادص

 رب ملیف نتمكيزوم تمسق دنچرد اما دوب

 حضاو ادصودشیم طاحم نیملکتم نانغس

 زا ریغ « ملیف یساکع . دیسریمن شوگب
 نشور ؛ دشیمهدیدرات یمک هک رابق هنحص

 هک یئاهنالپ ؛ تسقدنچرد . دوب قیقدو

 دون حیحصایو دوبسّمانای دشیم هظحالم

 زاوآ یاههنحصزا یکی ناوتیم هن ومن :یارب

 نالپودیکی طقف زاوآ نیحرد ۰ دربمانار

 رگیدولوا یکی ۰ نایچاشامت زا یمومع

 تعابعوضومنیاودشیم هدید هتحص رخآ

 شیپمهوت نیایدایز هدعیارب هک دوب هدش

 یت دوصرد .تسا یتالوط یلیخ اهزا وآ هک دی
 هک ین اهن ]زا «نالب ورک ودنچایكي رک هک

 هک دوخزا دم دارماب دروخربو"

 ,رقت نآ رپاردراب نیل وایارب

 داد ناشن دن | هتنسشت رم ات رد

 ایم ندیسر ران لیوط ری ات

 او] هب تبسن | دمد رم لمعلا سکع

 مور راب نیلوا یارب هک
 هن هحصكي . درکیم( و لعم تسا
 رد نآ تداو- ای وک هک تسه

 زا یرثا هنافساتم . دتفایم

 ]رتشور مهزورزا اههنحصو

 ؟ دیاب اهیزاب ددوم رد

 اب نوزحم , دوب بوخ هتفر

 رکا دوب بوخ هچ . تسا

 د و درکیم شومارف تسا

 :یزاب . تشادیمرب شایرت ات

 ۱۳ 2بب یلیخ شایلبق یاهسلب
 .مشا« رهچ ط و طخ اهتمسق زا یلیخ

 یارسب ۰ دون شای ورد

 | و دب تسدب ش ره وش هکماگنه

 طعقف هک درک رک داردس ریم لتقب
 ۳ ناب هدیاه سابتلا و
 ؛ویراز اهتدمزاسب هک یعقوم

 .یلاحشوخزا یکاح هک یلمعلا

 ] ةوج وب دایارب اریناشخرد

 ۰ ار ششقن زی رادتسود

 مناخرد هک یصقن یلو دیامنیم
 ! ماگنه .تسه زین وارد دوشیم

 قاطا دراو هدرم لفطاب سک رن
 اثقندرکمخا هب طقن رادتسود
  راپسب ادخدک لررددازآ تمه

 ن ره ویزاب هکیروطب .تسا
 "یگ هتسچرب لکشب ؛ملیف رسارس
 «یوجاوخ «رهورف .دروخیم

 ۶ هچلآآهچ ملیف كيزوم

 .ملیف نتم یارب هچنآ هچو
 +دن |هدوبن باختنا ثكيسالک
 سا ملیف رد هک هچن ]۱ و تسا اجب

 املیف رگیدزا مليفژاتن وم .دیآیمرد
 اف یاهیلیف یلیخزا . یتحو :ملیف
 / :تسا هدش ماجنا

 .مسلیف یروسیژر هرابرد
 هک ت فگدیاب تسا رک اسرادرس
 ساده رب نآماصا هدیمزا



 اه هیتر

 ««ناک دنناوخ ,

 ین افشق تخدهبم و
 تمحق لامها رثادد 4

 دیشب هتشاد لبم

 شسپ ومت ملاس هلعم كب اب

 رارق هجوت دروم رین امش یاضاع

 ِ ازیربث) ی .جربا یاف]
 «جیک نباو زمایلیورتسا رهوش

 ,تسویدار یوگتخغسو دراد م
 یریجو مالب یرهوشلواب نیج -۲

 ۱ هتف رک قالطوازا اریخا هک تشاد

 دوخ هب وئپ مه لواب نیج سکع ۳
 دشدهاوخ

 نابروگب رگ ژ دو یاقآ ژ رو
 .تسی مولعم قیقحت هب ۱
 تسا یلاکیرمآ كي یدوکی رک -۲
 -و رتم یناپمک هب قلعتمهتف رداب رب ۳

 روتکیو نآ رویژرو تساریام نی ودلک
 موحرم شیب یدنچ هک )تشاد مان كنبدن
 ( دتش

 ملیفیرسرد العف راوسب و ینوج -6
 دنکم یزاب «یلگنجمیج» یاه

 تخب ناوج.س ( ٩ مناخ اب ) افآ
 دیهاوخیم ار ناگشیپ رنه سردآ -۱

 دییامرفب ريصرگ |نیا دوجواب ؟دینک راک هچ
 .دشدهاوخ ماجت | زین اشیوزرآ

 باو امش مود لاوئنس هروم رد - ۲
 مینک صرع هج

 یمیها ربا رد وصنم قاقآ
 زی «لیمود .بلیبس» تشذگ رس

 هدرب تشپ نادنمرنه هحفصرد دو هب وب
 دش دهاوخ جد

 ..دوریلاه رد ردب هدزیس
 ۱۰ هحفص زا

 سیم. بت تیپ و

 .. اه هنر نا یاشامز

  هحفص زا هبقب

 ع ون مکش صف رزآ یرادرملیف
 ربو یناوهشو یتشعیاه هنحص

 نآ ردهعی رنه و درک ایتح تساعوتممدوب
 ؛ دننک یاب اریرهوشو نزلدملیف

 1 تنعلود

  هحصامرگ |دنی وکیمروس اسنی وومام
 مطت مه رک او می وشیمتنمل مینک عطقادیا
 هکت سا اجنیا و میوشیمتنمل مهز اب مینکت
 دننکیمفارتعا اهیچروسناس تاق وایهاک
 عطتاراههنحصزا یضمب یلبمیب یورز۱هک
 آن دیرب اب هک دننیبیم دوخ |ریزدنئکیم
 تسدزا اردوخ شزرایلکب ملیف هنحصدنچ
 ابو تسانایمرد تاررقم رخآ یل ودهدیم
 رک ذ الاب رد هچن آ ریظتداوم اهدصدوجو
 ؟تف رک هدبدن | ریاهنحم ناوتیم رگمدش

۳ 
 ۰ « ۱!تسا

 + هحفصزا هیقب

 هتشذگلاسرد .درسک داب ارلواپنیجو
 اتدرک توعد لوابنیجزا رنراو هناخراک
 لر یاقبا < رتخدكيو ناولمهس» ملیفرد
 ونب رمث ناب رجرد امادریگب هدپعب ارلوا
 سح«نجد و «فج» ملیفعورش زا لبق
 ودنرادتسود تدشب ار رگیدکی هک دن درک

 نفیتساهک دیشک اجن ادب قشع نیا یارجام
 دی درک یوقالطب رویجم لواپ نیجرهوش
 تفرنب زا قشع نیارس رب زین یج ترهشو
 ابهکت سین مولعم زونهلیصافت نیا همه اب
 نساب ای درک دنهاوخ جاودزا رگیدکی
 و داد دنهاوخ همادا «عورشان »و قثشع
 ء دا دده | وخ اوج لا وئس نیاب هک تساهدنبآ

 تف رهجریفو دروخزیل منسدزا یهاملثم
 یاباترس بآ حشرتاب و ..... رغتسا نویم
 ۱ درک سیخ ارنم

4 

 ودب رببآوخزا هبنکی مقوشیارد
 ابتقا اکی رمآ یرتسک داد یئانج یاه هورک و رمد مراذسکیم مرس یالاب باوغ لوفشموهتسب دوخ یاه رمکب كنل ارج اربیودزا ملبف نانساد تساهدشمادختسا | مسقوماهشهک اد بآ نت ناتک رابم یاب درمونز زا همهدوبن ن اب یراغب یورژا روبعنیح هب رکاقآ مدید

 ۶ سا هیدرگ مولسم نآ | یاب ۱ یناتیت پاوه متد دهه یویابتکیلاحرد شک نامتم کسر نوک ات هک تساینانپ طوبرمو | حص . دچیم هواچیپ نمیور ورسببآو  نهد دنلیدق مناخ نایکان دندد کیم
 یاهژوسدپ شدوخدن دوب هتسا وخ بلطعم نم زا ۱ دش ر اب یاسسع فرلبزا«یدروگارابو ) هدژیسسوصتسراشتهجک اتیسهراتسلجم نم رانک دوسب هدیشوپ ی و ما

 درک میده دیدومرف هظحالم هک ار مریکب تسد اب اروا (دم نابیجنیمو هتفرکتسدب ملق اذل تسین . زمایلب ورتسا (دید ۳۳ ۳
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 وب زاد یرظنهچ یناربا یا یملیش تبسذ |

 "دیاقع هقبط و فنص ره زا نایچاشامت نیب رد دوژیم هدراذگ شیابن |
 ناب وافن و دی اقع نیا ام دسریم رظنب اهملیث نيا هراب رد ین وکانوک

 | ردهک ميرادراظتنا دوخ ناگدنتاوخ موعزاومیراذگیم هقباسم هب ار

 ۱ تحم؛ندهآدبای ندمآ شوختلع « دنیوجتک رشیعامتجا هقباسم نیا

 ات درک دابهچ هک نیاواد اهملیف هنوگنیا زیچ همه هرخالاب و سقنای
 دنسب وذب ام یارب دسرب دوخ تمظعیاهتنمب ام یلم یامنیس هدنیآ رد

 او دن راد لاسرا تاقیاسم هریادب هدشن لطاب ربعت لایرهساب هاریهو
 انش اپباوج نیرتهب هیربرحت تایه رظن ابهک یباوجهب ضوعرد

 مورشم. میرادیم میدقت هلجمهام هسوهامشش و لاکی بیترتب دن و
 .دنکن ز واجت هلجم نوت-کیزا یلاسرا بلطمهک نیارب

 قباسمنیا تدم دیسر دهاوخ پاچب تبونب هدیسرو یاهخساپ
 .تسا هامهس

 دراد اریداک مود باو>

 یاب لوا هلحوردنم هد ةم لاسدنچ نیا رد هک ی اپلین هیلک ابی رقت دیت ام رذیم هظحالم الاب ردهک ار یسکع
 تعت,اپ یاهامنیس ردو هدشهیت ناریاود | هشیپ رنهكي زا امصوصخم تس روتاکی راک

 و مهاهن | اتدو۵بناریا تلمفرط بلغا زا هتفرمهیوروم)هدیددن |هءادش امت [  اعدا و هدیشک یئاکیرمآ رورشم و كيبک
 دنیامنت غیزد یراک ادن هنوک چیهذا یاه ملیف میوگیمن هتبلا هدمآمشوخ ابن | هلجمناکدنناوخیارب وانتخانش هکدنکیم

  ازو دوتسا تسیب یلا هدزناپ دش ابیمصقن ءبیع نودب ویلاع یلیخیت اریا وایاعدا رک ا ۰ تسایتاسآ راک امنیسهراتس

 ۳ هاب هه هدون ودوتسا جنبیلا دیاشامنیس نفتعلطم رظنرد هکیروءرد | مان هک مينکیم شهاوخسپ ۰ تساتسرد

 تروعت ۲ رد دنیامن راک قافتاد هچ انچرکایلو دشابتاداقت ازارپ رسارس | هدشنلطاب ربمتلای روداب هاربه اروایلصا ۱

 تاددنهاوخ رایتخا ردرتشیپ یرادرب ملیقرثه رمعزا هک هاتوک تدمنیا |  ذا رفن ششهب مهام ات دیتسرفب ام یارب ۱

 ۰ دومندنه|وخ رتشیب درذگیمنآیاهو دوتسا سیمأت وناریارو | مینک میدتت هلجمههام ودهزتاجشش ناک دن روب ُا

 ۳۳ت لیاسونتشادنتسدردو یلام یاههقیضمو (۱ هعرفاب هتبلا) ۱
 ۳ دم نیا ترک ظترد ارت ]لماع

 گل ادون یبجوت لباف تفرخسام لد هدامش هتباسمناک دن رپ
 یاهملین اب ار یسران یاهملیف میئاوتین (زاریش) هدازلالجصوریس - ۰

 18 یفطصم | یاهملیفرک|یلومیک هسیاقماهیجراخیلمت | (نارهت)یمومعم تنعءهزیشود - ۲
 سست میریگب رظنرد ار یجراخ اهویدوسالوا (ناهفصا) شخ لامکدومم - ۳

 ] ثدا وحز] رد میتسه شیپ یلیخ اهن [زا نف نیاردام (ناممت) یمیهاربا داوج -
 لیاسو هیلک مقودن [ رداهت 7 یارب هکیتروم (تشر) راوتسا تثیژ - ه

 نیا زداموهدوب هدامآ ورضاح یر درب ملیق (هیئاضر) هنزورمساق - <

 هکر وطتیمه میتسه هقیضمرد یلیخ تسق پوهبوب : حیحص باوج

 ربع زا هکیتدم هزادناب میدون تفرشپ رد هکدوذیم اضاقت قونناکدت رب زا

 داش درذگب مهامز درذگتیم اهن "یابنیسم | امتهج اردو حب رصسرد[ تصرفانیا وا

 هکنوچدوشب رتپب مهاهن آیاهملیفزاشااشن| | دعب هرامشزا هلجم هام دات دنرادلاسر)

 ره دادعتسا دوش قیوشت ینار | زا رکا دوش هداتسرف ناشیارب

 تاتراسم رد نات دننک تک رشهجوآ لباق
 یا ربمههک د وذیم اضاقتتاقبام زیزع ناکدننک تک رشزا

 : دنیامرف هجوت اقیق دتاکت نياهب اممه و ناشدوخ راک ل یه

 ...اهراد یگنشق ندرد هکلب « دینابچن تکاپ یور ار یلاسرا یاهرهت -۱ ۱
 سس . دیداذگ تکاپ

 . دین امرف موقرم ًاحیرص اردوخ سردآ و مسا -۷۲
 هک ی اهراش نآ ژا دس هرابش هس هقباسم ره ناکدنرب - ۳

 . دش دنهاوخ تییعت هدش حرط نآرد هقبام

 ( تاقباسم هری اد ) دیسیوتب هقبام تکاپ یور -

 ۲۰ هحفص -



 1 حک

 رکشو کو ربت شو و 5

 ناکدنناوخو ناتسودزا هلیسونردب
 رده اهن اتسرمش موتحم ناکدنیابنو

 هن ابیمص دن |هتفک كيربت اب ۹ 1 1م ۱ زی زه

 یه وع و تدافم یاقب و هدرک عیب
 .میراتساوخ لاعتمد زی ها روز | ار

 هیریرحت تئنیه

 هم شکلد

 ه هحفص زا هیقب

 یرگشلداوج :ونکا اروا یاهعتم7 ۲

 هک گرگ! كر زب و دژاسیم رتکچوکردارب
 یهاربهاروا ذاوآ نلب واب تسا ۳

 . دیابن یم

 راسمر*ملیف ردراب نیل وا یارب شکلد
 نوتا»د دا ملیف نیرخآ و درک یزاب
 هیون تسد ردمه یملیف ۰ تشادمان < رک

 ناثن رگید زورهدزن اب اتهد دیاش هک دراو

 سراپ لوصحمی ویاپلیف هیلک ۰ دو*هداد

 چیه واتسا عیاشهک هجن ] سکعب تساملیف
 سدنپمش ره و طقف در |دنملیفس رب رد یمهس
 .دشابیمدنچ یماپسیا راد یبسای رویهاش

 ظفاحویدعسب بوبحم هدنناوخ نیا

 مات نوج تفگیمیل و دراد یصاخ هقالع

 زناردوخ یاهلزغ تسا ون نم یاهف نصت

 العفو متکیمباعتنا زادرر ون یارعش زا
 یم هدافتسا یریعم یهر تابلزغزا طقن
 یهاشن امرک تیعممهارم یاهفینصتو میابن

 تب شکلد . دنزاسیم شاترومیت جریاد
 هبهزآشب هدناوخ لاحبات هک یئاپهآ

 دب وکیمو تسادنمقالعیدلاخ «یریما» هب
 دزادنایممهاک دلوت دایب ارم فینصت نیا

 .مراد هتالعاجن ًاب نی ریش نا: نوچهک
 یدلاخ «هملن نیاونشب » هب نآ زا سپ

 دشاب یمدنمقالع یلیخ مهیرگشل «هننف» و

 یلیخاهملیفرد مدوخ یزاب زا تنکیم وا
 نیبم» یزاب اه هشیپ رنهنب و دیایم (دب
 رایسب < هانپیب » ملیف هراتس < میهید
 , متسهدتتسم

 یدمک ملیف شکلد هدن.7 یاهملیف زا

 یتب » هبوانوچ هک دشابیم یلاکیزوم
 تسادنمقالع یلیخشیاپملیف عونو «نتاه
 یادص ۰ هدش باختن او) یاهملیف بیت ذآ

 یزاب و«یداسلنوو دلان ودستناذ»
 13 راک یر گو و (وبراکاترکد
 . ددنسپ یم دم

 ردب هناخزا مه ابو دشمامت هبحاصم
 ویدوتساب اتدشر اوسیسک اتب شکل د ع

 رب هدنب و دود

 طقف

 ,دمآ

 مداودیما هبحاصمنیا همتاخرد

 _ ممرامش

 نیش
 ۱۷ هحفص زا هیق
 : دوخ كيلشب هدامآ كنفت اب یدنلب كي
 هجوتمنابگان . دوب نیش حورخراظتنارد
 :مدوکد اب رف هدش نیش میخو تیعقوم

 ؛ شاب بقارم « نیش -
 هلولک كيو دشمخ تعرسب نیش

 نآ ... دشدرشرم یالابزا ناشکهزوز
 فبرح هکنیآ نودب و تشک مخیدنتب تقو

 .درک كيلش «دنک ادییاو وای كيلش لاجم
 دراذگ شکشیورار شتسد هراچیب درع
 .دشنوگن رس نیمزیور رساب و

 ناودناود ... دوبهدش زوریب نیش

 اردوخفعشز!ولمم هاگن ۰ متفروا فراعپ

 :متفگ و متخ ود نیش تر وعب
 .متشادنانیمط | وتتیقف وم هب نمنیش-

 وسعت زا شنادرمو «رکیر» هک متسنادیم
 مهاوخیم الاح . دروخ دنهاوختسکش

 باوجردنیش. یشخبب ارم منکاضاقتوت زا
 . مدش لاحشوخ هزادنایب .دیدنخ طقف نم
 ام اب نیش هظحلنیا زا هک مدرکیمرکف
 . درکدهاوخ یگدنز

 یلو.شخب تداعسو مارآ یک دن ز كي

 هشیمهیارب و دورب دهاوخیم هک تفک نیش
 ار ام رگید هک تفک . دوربدهاوخیم مم

 .دب د ده وخت

 كي زا سب و تسشن شسایوردعپ
 دایرف ناهگان . دشرود مارآمارآ دنخبل
 : مدرک

 اما ۶ یوریماجکد رک رب . نیش

 دنادرگ رباودوخیور یتحهکنآ نودب وا
 یلو .دشوحممر اظن زا هنف ر هتفر ودی درک رود
 .دوشیبن وحم مبلترد هاگچیه وا هرطاخ

 .دوب یدرمن اوج و تعاجش رهظم نم یارب وا

 زاب امدزن زک ره رگید نیش هچرک
 شوما رفاروامتسن اوتیم نمرگماما تشگت

 نایاپ ؟ منک

 ۲۳۲۲ سس.

 زورما زا امنیس هداتس هلج» هرادا

 ژاساب یرپچونم ناب ایخدوخ .دیدج لحمهب
 , تسا هدرک ناکم لت موس بوکشا لمل

 ناگ دنن |وخواهن اتس رهشناگ نی بن نایاق ]زا
 دعبنما ردوخیاههمان تسادنمشه|وخ زی زع

 ,دنداد لاسدا قوف سردآ هب

 تسودونادنمرنهتیهاب رتدو هچره هک

 شکلد یتوکلم یادص مهزاب رنه ناراد
 رد یدلاخ نلیو ریذپلدو نیریخ كنهآاب
 : ددرک هتخیمآ مه

 امنیسهزاتس

 بیام رامآ
 ۲۳ هحفص زا هیقب

 نادلک ل وا هتسد یاه امنیس هزیاجهک
 هعان ریدجمود هتسدیاه امنیس هزیاجوءرقن
 . دشابیم یصوهخب

 هناگب نونکا هکامنیس هراتس هلجم
 زا دناد میصت تساناریا یگامنیس هی رشت

 رثه و یلخاد یاهو دوتسا قیوشت رظن

 یهجوتبلاجه ایل اسهقباسم یتاری |ناگشیپ

 ویسراف یابملیف نیرتهب یقرعم یاب زی
 هروسژرنب وتهب تینچ مه وابت آن اکشیپ رته
 « وادرببلیف ۰ ییوت وی رانس « هدننک هیپت
 نآیط ردو دهدترت هرغو روتاروکد
 رظتنم اذل دیابن ادهانان اب یمسررتاوج
 یلامنیس بلاج رامآ و هدنی ۲ یاههرامش

 . دیشاب نآ رتاوج ناکدنرب وناریا

 یدوزب یددوزب

 هنایلاس كرزب نشج
 اهنیمم هراس هلجم

 «!را »

 و هدعآ نارهتب < یرلو دن وگیم
 ایلبب هبترم نالوا یار تفرگ میمصتو
 دهآاه امنیس زایکی هشیک تشی ال دورب
 شورت طلب دیهدب نمب نا رک طیاب كي تک و
 دراوتساوغیم هکیماگتهدادوأب زل طلب كب

 مطارواوتف رک اروا طیلب روا رتنک دوشنلاسا
 هتشذگن هظحل كي یلو«دن اشن یلدنصیورهرمش

 هکیلاح ردو دشدنلبیاجز | هبت ریکی هکد وب
 نایچاشابت طسو زا درکیم رترآ ب

 دناس ریلایر ۱ ۰تمتقهباردوخ و تشذگ

 روآ رتنکت شن یلدنصیور در نیل وارد و
 دا دزت دوبهدش ینابمع لمع نیا زا هک

 نااس هت رد ناتیاج اشاق] : تفک ودمآ
 یب هک < رل» .ناتیاجرس دیامرفب تسا
 دلب یادص اب دوب هدش ینابصع هزادنآ
 : دادب اوج

  هریبننمرس هالک تای اب حاورا

 ندا (رب هزاتمرخب رت ورک ههز| طیلب

 1/رخنم یدرک لابخ ٩ منیشب مبقع
 واجفیدر نایهزا ملیننایاات هرخهلاب و
 ۱! درک اشامت ار ملی

 ۳ رج پاچ
 ۲۵۲۲۰ نفلت - هاب ]هاش

 هست - ۴۱هحفص



" 

 لاس هداتس نیرععب ؛یلنیویو
 ی وشوختیابن اب < امایسهراتس» هلچم

 یئامنیس رامآ نیرت قیق. هک تسارغتقم
 عج رد لاسلوطمامت رد هک از ۱۳۳۲ لا

 یفیلب ولماک تبقارم ابنآیروآ
 هداد شیامن یاپملیف دادمت

 نیرتسپهپ؛ لاس ناگشیپ رثهنب رتهب « هدش

 ریاسو اهاءلیس و اپملیتیعضو و اپمایف
 تسربف مایشناب دام اپن تاصخشم

 اپن[ یاهملیف هک لاسبوبحم ناگشیب رنه

 یدیاع ۱

 هدم ] لءعب

 لماش و تسا

 كگرزب دنن ام«دن |هتشادرب ردار یدا ز
 دیامن رشتنم ناهجیئامنرس تالجم نپرت

 هج دیامتسهدزابرد ۱۳۳۲ لاسرد

 دشهدادش ان یددمتهیاملیف ناررلوا

 تالو هسمزایملیف ع و همه ابلآ نیبردهک ح

 دشیبءد دناهجی اهروک نپ رثگ رزب ِ

 لاص رد هک یملیف همانرب ۳۵۰ زا
 شان ضرب ناربتیاه انتیس ردهتشذگ
 دو هبرم ثلوا ملیف ۱۸٩ دندشهدراذگ

 هنپک و یرارکت قاپملیف هیقب یان۱ دو

 ۳۵ ۰هگدنامن هتفکانو دندوبلق یاهلاس

 ناهج یاه روشک باغاب قلعتم قون ملیف ۱
 : دن وشیممیسقت ریز بیت و هب هکدندوب

 ۲ ناریا « همانرب ۱۹۵ اکیرمآ
 ۲۰ ناتلگ ۱6 همانرپ ۲۰ یعم « همانرب
 یوروش همان رب ۱۷ یب رقناملآ ۰ همانرپ
 دایلاتیا ۰ همانر ۸ هسنارف ؛ همانيس ۰
 ككي اینابسا ؛ همان رپ كي ناسپل . همانرب

 ۲۲ جیم

 لاص یاهملیف نیرتو نیس » ۱۳۴۲ لاس یت
 بوبحم نگتشیپ رذه یفرعم و
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 یهدرو اه رف ۱

 همان رب

 ۱۳۳ ۲ لاس لوا ملیفهد

 و یراه شزرا طظاعلزرهک
 یعاسنجا یک دن زو یئامشیم

 یاهملیف نب رتهب نآ ونمب هریغو
 دات رابع دن |هدش هتخانشلاس
 زا

 دن ان وی ) رهشیاهیتشور-۱
 (تسیثرآ

 سوهمانب یئاومارت -۲

 (و دا وناردا رب)

 دنران ور)هن اخدور - ۳

 (تسیترآ

 دتیانوی) هراچیپلست - 4
 (تسیترآ

 ربع كب نایاپ - هو

 1. انگل ._ (ایبلک)
 یدادوب مادام 2"

 8 (ر.امنب ودلک و رتم)

 نیودلک ورتم) ریبک یدزوراک-- ۷

 (ریام
 (ریامنیودلگ ورتم) نپیمكاخ -- ۸

 (ملیفنل) رنه نادانساتر-نک - ٩

 (رنداو ناردار) همشچرس - ۰
 رد هک هتشذگ لاسبورحم ناگشپ رنه

 تی وبحم نیریاس زا شیب نایناریا درن
 وربود لابقتسا,اب اهن [یاپمایفو دندءاد

 دنشابیم ریز بیت رت هب دن دو درگ

 نذ ناشی رنه
 وب اهاینیچریو - ۲ وناگنماناوایس - ۱

 هشيپ رنه نیرغوب « نهلک دلان ور

 لاس درم

 ااس هداتس نیرتب وبحم « وناگنمان اولیس

 لس روال یدوج - 4 سا وج رنج ۳

 .>- ۷ ثرویهاتیر - + نمورتور - و
 د ٩ واراک ود نوویا - م زمايا, و رتسا
 اراهوا نروم - ۱۰ تیالبنآ

 درمناگشیب رنه

 - ۳ نیلپاچ یلراچ -۲ رتسکنل ترب -۱
 دانلآ -۰ ازنالوب دام - ؛ كيیروکی رک

 نابلاتت وهودراکیر - ۷ ودن ارب نوا راع- ٩
 درون ناک- ۱ ۰تلفلورا -*نیلفه تا و-۸

 هک درم و نز هشبب رله نی رتدنم رنه

 ۱۳۳۲ لاس ناگثیپ رثه نی رنهب
 اژابیارب (یلنیوب و) زادنت رابع دن وذیم

 (ادد ملیف رد یزاب یارب (نیلک دلان ور)
 . (والتا)ای (فداضم یناکدنز)

 اپ ی ۱۱۳۳ ۲ لاسنیدرورف زاغ آ زا
 بسهدز اب ردعاهت همان رب ۳۵ ۰ دادعتدنفسسا

 دشهدادشی اهن ر زحرش؛ نا رهت لوا هچرد

 .ملیف ۳ عاعوبجم :زربلا ام رس - ۱
 * ۱۵ یدارکت ملی ۱٩ هبت رمنیلوا

 < ۲۳اعومجم : ناربا امنیم -۲
 < ۱ یدارکت «ملین ۷۷۲ هترم نبلوا

 ۲6 اعومجم : كراپ نیس -۳
  ؛ یرارکت « ملیت ۲۰ هبنرم نیل وا

 ۰. ًاعوجم 0 جات 1 دیص

 ۴ هدامش



 هن ابا ام
 اتس

 درو تسدب ادمراهچ هبتد هتسذَگ لاس بوبحم ناگ راتس نایم رد «سا دوالیدوج ۱

 ۱ ٩ یرا رک ملیف دن  رگیمددعتم زن وجهدن رب رز بیت ر هب هک ۲٩ اعومجم : كابام امنیس- ۲

 س یرارکت «ملیف ۲۰ هبت رم نیلو ۳۰ اعوءجم :نارهت هدنهد شا اهن یاهامنیسلوا 1

 اهملیف نا رتهب ۲ هاعومجم : لب ورتمأملیم - را
 تا یااتتپ ریک ادیت و ۱۰ یدارک « ملیف ۱۵ هبرمنیل وا 6۷ اعویچم : اناید امن ۳

 و ۳۰ اعوضم» ایه اتم ۱ ۲۳یرارکت « ملی ۰ ۶۰
۳ 

 ۳۰ ًاعوجم و و یلایز طاعل زا هن یلاهامنرمموو ۲۰ ید رک ؛ملیف ۱۰ هبت

 هاگتسد یوخ و نلاس یتحار و تفاظن نآ یارب هک رامآ نب !یلصا تمسقام هو یرارکت

 هی« شقن تسا هدش هنف رک رظن ردیزئ اوج 6 ۷ اعورجم؛لاتسیررث 7

 دشابیم هتشذگ لاسرد نارهت لوا هج ردیاه ٩ یرارکت ۰ ملیف ۴ ِ



 یه آ

هدنهو شیامن لاتسی رک افت
 یایملیف ندرت 

 درب امثیم زافآ ۱
 اهملایخ نت رت یلاع شام ۷ ر رام لصف لاس

 یفاعتجا عادد نی رتیرد

 تاساسحا زا یا یمن

 اب وک تله ها راک |دذ

 رت

 یفورعمنادرگ راک «نوتسوهناج»

 : لا رتشاب

 دلیفراگ ناج سن وجرفینج
 زیدادنمرآ وردپ

 1 4 3 ٩ ی ۲ ۳

 ایملک مظعم یناپمک لوصحم 1۷۲ ۱۷۷۲۲۳ ۸ ۹

 تادیمد رم

 یّتشو عادد نیرت جیپ

 هار رد قشع هکیئاج
 فالتخا تدرب نییذآ

 نکنیم هژرام یناقبط

 : فورعمهدننک هیهترثا
 رلدآ یدرب ۱

 : دا رتشاب

 دب ران ود « دارید ناج

 5۸ 1 ۱1! ۶ ۰ 5 ۵ سک ون زدن املا ۱

 نی

 ۴ ۴۰ رامش 3 و تار سس مر جنس


